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IMPORTÃNCIA DA LITURGIA NO HOJE DA IGREJA 
 
Passaram-se cinquenta anos da conclusão do Concílio Vaticano II, ao longo 

dos quais a Igreja tem sido testemunha de inúmeras transformações sociais, 
políticas e religiosas, muitas delas quiçá iluminadas pelos ensinamentos dos 
documentos conciliares. No dia 4 de dezembro de 1963, vinha a lume o primeiro 
desses documentos: a Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia, que 
manifestava a necessidade e a urgência de a Igreja universal fazer chegar os 
mistérios da vida de Cristo aos fiéis através das celebrações litúrgicas, fazendo-as 
significativas e atuais no contexto próprio de cada região; mas que se convertia, 
também, na carta de navegação que haveria de iluminar os documentos 
sucessivos.  

É indubitável a importância que esse documento veio a ter no ser e no agir da 
Igreja, já que a liturgia, com efeito, “não é um tratado de teologia, um catecismo, 
uma encíclica, nem uma catequese, mas sim um ato cultual em que Deus e Seu 
povo, por Cristo e no Espírito, fazem um intercâmbio de bens num clima de 
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íntima comunhão”1. O que o Concílio pretendeu com a renovação da liturgia não 
era simplesmente instruir o povo a respeito daquilo que, a partir de então, este 
deveria cumprir, praticar ou dizer, mas fazer da Igreja “uma comunidade de culto 
que louva, glorifica, dá graças, pede ajuda, suplica perdão, em suma: uma 
comunidade que crê, espera e ama”2. 

Tal renovação se iniciara já em meados do século XIX, com o Movimento 
Litúrgico, que almejava restaurar a liturgia e recuperar seu caráter simbólico e 
celebrativo. Um dos grandes impulsionadores dessa restauração foi Romano 
Guardini, que criticava a liturgia de seu tempo pela redução da expressão 
sacramental que ela continha, a ponto de circunscrevê-la ao mínimo necessário: 
matéria e forma. O ano de 1947 deu início à terceira e última fase de dito 
movimento com a promulgação da Encíclica Mediator Dei, pelo Papa Pio XII, 
primeiro pontífice a impulsionar a reforma da liturgia, em face do que, finalmente, 
viria a propor o Concílio Vaticano II. “Graças a esta declaração magisterial, a 
liturgia, depois de longo período de esquecimento, encontrou-se reabilitada em 
seus antigos direitos e tornou a encontrar sua primazia espiritual”3. 

A Constituição Sacrosanctum Concilium, inspirada na declaração que a 
Mediator Dei fizera a respeito da liturgia4, propôs duas definições fundamentais 
para entender-se o sentido teológico e celebrativo da mesma. Seu número 7 diz 
que é “o exercício do múnus sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais 
sensíveis, é significada e, de modo peculiar a cada sinal, realizada a santificação 
do homem; e é exercido o culto público integral pelo Corpo Místico de Cristo, 
Cabeça e membros”; e, em seu número 10, lê-se que a liturgia “é o cume para o 
qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte donde emana toda a sua 
força”.   

De acordo com isso, fica claro que é na liturgia que a vida da Igreja se converte 
plenamente na vida de Cristo. “Sem a celebração litúrgica, a Palavra de Deus seria 
mera lembrança edificante e a criação de laços de comunhão e de caridade entre 
os batizados seria um ideal inacessível. Faltaria a epiclese (invocação) do Espírito 
Santo, que torna realidade o verdadeiro evento salvífico na comunhão dos 
crentes”5. Nela, a Igreja vive a fé, alimenta a esperança e exerce a caridade; ou 

                                                
1 J. A. Abad, “Lex orandi, lex credendi. La liturgia, expresión y norma de fe”: AA. VV., La 

liturgia en los inicios del tercer milenio. A los XL años de la Sacrosanctum Concilium, Grafite 
Ediciones, Baracaldo 2004, 295. 

2 J. A. Abad, “Lex orandi… 295. 
3 J. Urdeix, Mediator Dei, CPL, Barcelona 2002, 3. 
4 “A Sagrada Liturgia é, portanto, o culto público que nosso Redentor rende ao Pai como cabeça 

da Igreja, e é o culto que a sociedade dos fiéis rende à sua cabeça e, por meio dela, ao Eterno Pai. 
É, em uma palavra, o culto integral do corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, da cabeça e de seus 
membros” (MD 17). 

5 M. Nin, Las liturgias orientales, CPL, Barcelona 2008, 13.  
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seja, converte-se plenamente no Corpo Místico de Cristo. Salvatore Marsili6 chega 
a dizer até que a liturgia “é o momento final da história da salvação” na medida 
em que continua em nosso tempo o que Deus levou a cumprimento no Seu, 
através do mistério pascal7. Assim, um único e essencial mistério inunda tudo na 
Escritura e na liturgia, fora do qual não há participação possível no Mistério de 
Deus8. 

Não devemos ignorar, entretanto, que tudo isso poderia parecer um ideal difícil 
de alcançar, apenas registrado nos diversos documentos pontifícios ou nas 
introduções dos livros litúrgicos. Pareceria inclusive que, ao longo desses 
cinquenta anos de renovação litúrgica, a Igreja somente se dedicou a publicar 
documentos alusivos ao tema e normas que regulam cada uma das celebrações, 
sem se esforçar por torná-las realidade na vida dos fiéis, ocasionando a crise de 
dessacralização e de secularização que o nosso mundo vive.  

Tal formulação é completamente errada, já que são inúmeros os esforços que a 
mesma Igreja tem feito para conscientizar o povo de Deus (Bispos, sacerdotes e 
leigos) de que as celebrações litúrgicas são muito mais do que o compêndio de 
rubricas, e que devem nascer do encontro entre Deus e o homem, sendo, ao 
mesmo tempo, culto de adoração ao Pai, no Filho pelo Espírito Santo, e exercício 
do sacerdócio comum recebido no Batismo. A esse respeito, afirmou o Papa 
Bento XVI:  

Estou convencido de que a crise na Igreja, pela qual passamos hoje, é causada em grande 
parte pela decadência da liturgia, que às vezes é concebida de uma maneira como se Deus 
não existisse, isto é, que nela não importa mais se Deus existe e se Ele nos fala e nos escuta9.  

Nesse sentido, quem está à frente da cura de almas pode ser responsável por 
mencionada crise, uma vez que, amiúde, não é Deus que ocupa o centro das 
celebrações litúrgicas, nem a Sua adoração, mas o ser humano e seu desejo de 
protagonismo10. Por isso, cada um se considera no direito de retirar, colocar, 
acrescentar, suprimir ou inovar na celebração, desconhecendo a tradição da Igreja, 
o significado de cada rito, prece ou sinal, e fazendo da liturgia um “espetáculo”, 
que às vezes perde todo o valor e não transfigura a vida de quem a preside nem a 
do povo de Deus que nela toma parte.  

                                                
6 S. Marsili (1910-1983) foi monge e professor, considerado o teólogo da liturgia. Foi um dos 

fundadores do Pontifício Instituto Litúrgico de Roma, em 1961, do qual seria o primeiro 
presidente, ocupando dito cargo por onze anos, até 1972. 

7 Cf. S. Marsili, “La teologia della Liturgia nel Vaticano”: AA. VV., Anámnesis, I, Marietti, 
Genova 2012, 91-92. 

8 Cf. A. Ivorra, Espiritualidad litúrgica en la postmodernidad, EDICEP, Valencia 2013, 35. 
9 Bento XVI − Joseph Ratzinger, Lembranças da minha vida, Paulinas, São Paulo 2006, 131. 
10 Cf. P. Fernández, La Sagrada Liturgia en la escuela de Benedicto XVI, Editrice Vaticana, 

Roma 2014, 30. 
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Por outro lado, não se pode esquecer que, “o cristianismo pós-moderno é filho 
da televisão e da internet, dois meios que acostumam os seus fiéis a serem meros 
espectadores […]. Fora das videoconferências, a tendência é a inexpressividade da 
expectação não participativa; e isso se expressa com clareza nas atuais 
comunidades eucarísticas”11, nas quais cada vez é mais frequente a falta de 
participação dos leigos, que se contentam em apenas assistir à celebração, como 
meros espectadores, esquecendo-se do papel participativo de cada um na liturgia 
e, portanto, da experiência de comunhão que se gera entre Deus e o ser humano. 

 

 
 
A era da comunicação e a da digitalização fizeram com que se perdesse a 

capacidade de assombro e de contemplação das coisas. O imediatismo dos 
acontecimentos e a facilidade para conseguir o que se deseja têm causado em não 
poucos uma limitação na imaginação e na criatividade para elaborar algo, para 
refletir e transcender as coisas e os fatos. Certamente, tudo isso tem afetado 
também a estrutura das celebrações litúrgicas, a ponto que o “sujeito celebrante” 
(presidente ou assembleia) só veja o acontecimento externo e não contemple o seu 
fundo. Vive-se numa sujeição ao tempo de tal maneira, que este acaba erigido em 
juiz de um ato celebrativo (foi bom ou ruim porque durou muito ou pouco tempo) 
e racionaliza-se tudo o que entra na esfera do visível e do tangível, impedindo 

                                                
11 A. Ivorra, Espiritualidad litúrgica… 76. 
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com isso, inclusive, a ação do Espírito Santo, que “faz novas todas as coisas” (Ap 
21, 5).  

Falando da crise nas estruturas das ações litúrgicas da era moderna, Romano 
Guardini afirma:  

As figuras não foram suprimidas, por certo, pois se encontram asseguradas por ordens 
poderosas demais. Racionalização alguma do mundo conseguirá que o Batismo deixe de 
realizar-se na unidade de palavra e água, nem que a autodoação de Cristo, na refeição do pão 
e do vinho. Mas essa racionalização conseguiu algo: o banho do Batismo converteu-se num 
simples aspergir ou borrifar com um pouco d’água a cabeça da criança; e o pão, numa estreita 
hóstia, semelhante ao papel. A figura não desapareceu, mas reduziu-se à mínima dimensão12.  

Lamentavelmente, a vida religiosa permeou-se fortemente por essa realidade 
secularizante que afeta o mundo e, por isso, a experiência litúrgica que se vive em 
muitas comunidades é pobre, para não dizer vazia, perdendo completamente seu 
sentido e finalidade, e reduzindo-se, em muitas ocasiões, a algo meramente 
instrumental. Em outras palavras, tornou-se uma atividade a mais, que faz parte de 
um horário comunitário a ser cumprido diariamente, mas que não passa de um 
conjunto de salmos que se recitam quase de cabeça e velozmente, porque as 
atividades que se devem realizar em cada ministério são mais urgentes; ou então o 
encontro diário com Jesus na Eucaristia vê-se reduzido à simples recomendação 
de celebrar a Missa cotidiana, que o Direito Canônico faz aos sacerdotes, e que, 
portanto, aos que não foram ordenados sequer diria respeito.  

No número 24 da Constituição Apostólica Evangelii Gaudium, o Papa 
Francisco exclama: “A Igreja evangeliza e se evangeliza com a beleza da liturgia, 
que é também celebração da atividade evangelizadora e fonte dum renovado 
impulso para se dar”. O Papa reconhece aqui que a liturgia é bela em si mesma, 
não pelo que nela se faz, mas porque é a expressão mais profunda do Corpo 
Místico de Cristo que é a Igreja, razão pela qual pode evangelizar e evangelizar-se 
a si mesma.  

Essa beleza é tanto interior como exterior. Interiormente consiste no deleite da 
alma que se regozija ao estar com seu Senhor, nos momentos de oração e de 
adoração, por isso a liturgia deve levar os consagrados a saciar-se plenamente de 
Sua presença. Sua finalidade não se fundamenta em gostos nem em 
sensacionalismos psicológicos já que não se trata de se “me chega ou não me 
chega” o que se está celebrando, nem sequer depende das sensações que isso 
puder causar. 

Exteriormente, a beleza evangelizadora da liturgia consiste na manifestação 
daquilo que se contemplou e que, em seguida, se torna vida na celebração. É 
evangelizadora ao ensinar, ao transformar a realidade de quem crê, ao expressar e 
fazer tangível uma realidade transcendente, como o Mistério de Deus. Por essa 

                                                
12 R. Guardini, El talante simbólico de la liturgia, CPL, Barcelona 2001, 43-44. 
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razão, é importante celebrar dignamente os sacramentos, vivenciar cada um dos 
sinais que os compõem e deixar transparecer, através das palavras e dos atos, o 
mistério sagrado que estes encerram.  

As celebrações litúrgicas, portanto, devem ser sinal eloquente da presença de 
Cristo em meio à Igreja e, como todas elas se realizam por meio de ações 
simbólicas, urge redescobrir o sentido de cada sinal, de cada palavra e elemento; 
ou seja, “que o ser humano todo, corpo e alma, se engaje na celebração, que toda a 
liturgia chegue a ser unidade de fé, de intercessão, de louvor, na harmonia e na 
unidade do homem todo e da Igreja toda”13. 

 
 

A LITURGIA, LUGAR DE ENCONTRO ENTRE DEUS E O HOMEN  
 
Desde o início da criação, Deus sempre esteve em contínuo diálogo com o ser 

humano, estabelecendo um vínculo de amor e uma aliança de salvação universal 
com ele. Muitas vezes, todavia, o homem quebrou essa aliança e o Pai, sabendo 
que estávamos perdidos e éramos incapazes de encontrá-l’O, em vez de 
abandonar-nos, num ato de supremo amor, enviou Seu Filho ao mundo para criar 
de novo, com a família humana, um laço tão estreito e forte, que nada poderá 
romper. Jesus Cristo, o Justo e Santo, entregou-se em nossas mãos aceitando ser 
pregado na cruz, traçando entre o céu e a terra o sinal permanente de Sua nova e 
eterna aliança14.  

Sua humanidade, na unidade da Pessoa do Verbo, foi o instrumento de nossa salvação. Pelo 
que, em Cristo, “ocorreu a perfeita satisfação de nossa reconciliação e nos foi comunicada a 
plenitude do culto divino” […]. Por este mistério, Cristo, “morrendo, destruiu a nossa morte e 
ressuscitando, recuperou a nossa vida”. Pois do lado de Cristo dormindo na cruz, nasceu “o 
admirável sacramento de toda a Igreja” (SC 5). 

Talvez tenha sido Lope de Vega aquele que, inspirado pelas Confissões de 
Santo Agostinho, melhor plasmou com sua pluma um dos mais belos hinos que 
reflete o drama do amor de Deus pelo ser humano e essa busca incansável de sua 
felicidade, que é o deleite em si mesmo: “¿Qué tengo yo, que mi amistad 
procuras? / ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, / que a mi puerta, cubierto de 
rocío, / pasas las noches del invierno oscuras?”. E noutro soneto, exclama: 
“¡Cuántas veces, Señor, me habéis llamado, / y cuántas con vergüenza he 
respondido, / desnudo como Adán, aunque vestido / de las hojas del árbol del 
pecado!”. Ambos os hinos foram assumidos pela Igreja na recitação da Liturgia 
das Horas em língua espanhola. 

                                                
13 J. Corbon, Liturgia alla sorgente, Qiqajon, Magnazo 2003, 108. 
14 Cf. Missal Romano. Oração Eucarística sobre a Reconciliação I. 
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Por essa razão, a liturgia pode ser definida como lugar de encontro entre Deus 
e o fiel. Através do culto da Igreja, os fiéis, quer como corpo, quer como 
indivíduos, entram na presença de Deus uno e trino. Tal encontro é pessoal, tanto 
da parte dos fiéis, como da parte de Deus. A liturgia da Igreja dirige-se, portanto, 
ao Pai através de Cristo na unidade do Espírito Santo. É um encontro pessoal à 
medida que a pessoa humana encontra as Pessoas divinas, conforme o papel 
particular que cada uma delas desempenha na história da salvação15. 

A liturgia é, então, obra da Trindade, já que, nela, “a Igreja celebra 
principalmente o mistério pascal pelo qual Cristo realizou a obra da nossa 
salvação”16. Além disso, em cada celebração, especialmente na Eucaristia, o Pai 
continua a dar o Seu Filho, atualizando dito mistério no hoje de nossa história e, 
graças à ação do Espírito Santo, é possível aderir-se a Ele e chegar assim a 
participar plenamente de Sua glória (cf. SC 2). Assiste-se, através da liturgia, ao 
maior mistério da vida, que não só faz a humanidade partícipe da Páscoa de 
Cristo, mas que, além do mais, antecipa seu destino final: a contemplação 
beatífica de Deus. Por esse motivo, cada vez que se conclui o momento da 
consagração na Missa, o sacerdote diz: “Eis o mistério da fé”, ao que o povo 
responde: “Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!”. 

Sendo a liturgia um mistério, uma presença e um acontecer permanente da 
ação trinitária, deve assegurar que o ser humano encontre nela a vivência sempre 
atual da inefável santidade de Deus dada por Cristo em comunhão aos homens; 
assegurando a participação do homem na natureza divina como dom da graça e 
chegando a ser, inclusive, antecipação da bem-aventurança final e participação da 
glória celestial17. Trata-se, então, de celebrar e viver a liturgia como encontro 
permanente com a Trindade, no qual, “nos mistérios celebrados, é o Pai que 
trabalha para nós; é Ele quem nos fala, perdoa, escuta, dá o Seu Espírito; a Ele nos 
dirigimos, a Ele escutamos, louvamos, invocamos. É Jesus que atua para a nossa 
santificação, tornando-nos participantes do Seu mistério. É o Espírito Santo que 
age com a Sua graça e faz de nós o Corpo de Cristo, a Igreja”18.  

A ação litúrgica é em si mesma uma glorificação contínua a Deus, já que tudo 
o que nela se celebra é manifestação dessa glória. É uma ‘doxologia’ em que a 
Igreja louva o Pai pelo Filho no Espírito Santo (razão pela qual todas as fórmulas 
litúrgicas são concluídas com a invocação trinitária). É uma ‘anamnese’, isto é, 
uma presença sacramental de Cristo que foi constituído, “pela unção do Espírito 

                                                
15 Cf. A. J. Chupungo, “Nozioni di Liturgia”: A. J. Chupungo (ed.), Scientia Liturgica. Manual 

di Liturgia, I, Piemme, Casale 1998, 21. 
16 Catecismo da Igreja Católica, n. 1067. 
17 Cf. J. L. Gutiérrez, Liturgia. Manual de iniciación, Rialp, Alcalá 2006, 35. 
18 João Paulo II, Exortação apostólica ‘Ecclesia in Europa’: AAS 95 (2003) 70-71. 
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Santo (...), Pontífice da nova e eterna Aliança”19 e como tal preside a celebração, 
fala em Sua Palavra, oferece-se como alimento e torna aceitáveis aos olhos do Pai 
os dons que a Igreja oferece. E é também uma ‘epiclese’, por meio da qual se 
invoca o Espírito Santo para que santifique todas as coisas, congregue a Igreja 
num só corpo e vivifique os seus filhos com o dom da graça, levando à plenitude a 
sua obra no mundo20. 

Esse encontro entre Deus e o homem, entretanto, participação na vida trinitária, 
transcendente por demais, é uma obra realmente grande, pela qual Deus é 
perfeitamente glorificado e os homens santificados. Nele, “Cristo sempre associa 
a Si a Igreja, Sua Esposa diletíssima, que invoca seu Senhor e por Ele presta culto 
ao eterno Pai” (SC 7). Ante esse mistério, a liturgia não pode ser mais que uma 
epifania que manifesta em sua ars celebrandi o sentido mais profundo do sagrado, 
expressado através da correta e digna celebração dos divinos mistérios.  

Como já se disse, um elemento fundamental nesse encontro é o diálogo. O ser 
humano por natureza precisa dialogar, comunicar-se, partilhar. Não pode viver 
sozinho e isolado da realidade que o circunda. O mesmo ocorre em sua relação 
com Deus: é necessário que haja uma comunicação entre ambas as partes, algo 
parecido com um “encontro dialogante”. “Um diálogo progressivo, no qual Deus 
se mostra cada vez mais perto, no qual podemos conhecer sempre melhor a Sua 
face, a Sua voz e o Seu ser; e o homem aprende a aceitar que conhece Deus, a 
falar com Deus”21. 

A liturgia ensina que, em primeiro lugar, o ser humano deve assumir a atitude 
de escuta, pois é o Senhor quem fala, para dizer, como Samuel: “fala, Senhor, que 
o teu servo escuta” (1Sm 3, 10) ou para, como Maria, prostrar-se aos pés do 
Mestre para prestar atenção à Sua mensagem (cf. Lc 10, 38). De fato, não pode 
haver celebração litúrgica sem a Palavra de Deus, dada a estreita vinculação entre 
ambas. Na Bíblia, a liturgia encontra seu fundamento e, na liturgia, a Bíblia 
manifesta sua expressão celebrativa. Por isso: 

Quando o diácono canta: Lectio sancti Evangelii secundum…, e o povo responde: Gloria 
tibi, Domine, essas palavras referem-se evidentemente ao Senhor que fala no Evangelho. E, 
por isso, a esse Senhor se rende, mediante a incensação do livro, a homenagem que merece 
como Palavra de Deus. Quando a leitura acaba, diz-se: Laus tibi, Christe. O Senhor mesmo é, 
portanto, quem está ali e fala22.  

Ante a palavra pronunciada por Deus, a Igreja não pode permanecer muda, mas 
responde, por mais que o faça com as próprias palavras de Deus, já que, como diz 

                                                
19 Missal Romano. Prefácio da Missa do Crisma (O sacerdócio de Cristo e o ministério 

sacerdotal). 
20 Cf. Missal Romano. Oração eucarística IV. 
21 Bento XVI, Audiência geral (26-9-2012). 
22 R. Guardini, El talante… 35.  
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São Paulo: “O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Pois nós não sabemos 
o que pedir, nem como pedir” (Rm 8, 26). Por isso:  

A liturgia é também participação da oração de Cristo, dirigida ao Pai no Espírito Santo. 
Nela, toda oração cristã encontra a sua fonte e o seu termo. Pela liturgia, o homem interior é 
enraizado e fundado (cf. Ef 3, 16-17) no ‘grande amor com o qual o Pai nos amou’ (Ef 2, 4) 
em seu Filho bem-amado. É a mesma ‘maravilha de Deus’ que é vivida e interiorizada por 
toda oração, ‘em todo tempo, no Espírito’ (Ef 6, 18)23. 

A Igreja responde, além disso, com o louvor por meio do canto, e com ação de 
graças, entoando com mestria e júbilo – diz Santo Agostinho – como quem tem a 
alma inundada de alegria, de tanta alegria que já não se pode expressar apenas 
com palavras, chegando-se a abandonar as suas sílabas e a deixar-se levar pelo 
som do júbilo24. A liturgia, que é a festa de Deus, não faz senão cantar, proclamar 
e aplaudir a graça, a força e a ternura de Deus, que não ficou pelas alturas, mas 
que Se encarnou e viveu no meio de nós. Responde igualmente, com a petição 
confiante, sabendo que o Senhor escuta as súplicas de quem o invoca com fé, 
“porque todo aquele que pede, recebe; quem procura, encontra; e a quem bate, a 
porta será aberta” (Mt 7, 8); e “este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor 
o libertou de toda angústia” (Sl 33[34], 7). 

Responde ainda com o silêncio. “Por meio deste silêncio, os fiéis não se veem 
reduzidos a assistir à ação litúrgica como espectadores mudos e estranhos, mas 
são associados intimamente ao Mistério que se celebra, graças àquela disposição 
interior que nasce da Palavra de Deus escutada, dos cânticos e das orações que se 
pronunciam e da união espiritual com o celebrante nas partes por ele ditas”; um 
silêncio reflexivo e contemplativo25 que se faz oração.  

Ulteriormente, o fiel responde com a própria vida. Com efeito, afirmou o Papa 
Bento XVI: “Elemento fundamental e primário do diálogo com Deus na liturgia é 
a concordância entre o que pronunciamos com os lábios e aquilo que trazemos no 
coração. Entrando nas palavras da grande história da oração, nós mesmos somos 
conformados com o espírito destas palavras, tornando-nos capazes de falar com 
Deus”26. É então um diálogo existencial que comporta um estilo de vida coerente, 
e aquilo que se escutou, orou, meditou e contemplou converte-se numa eterna 
ressonância. 

É muito significativo que, no coração da Missa, isto é, na Oração eucarística, o 
diálogo introdutório convide o povo a elevar os corações (sursum corda), como 
quem se dispõe agora, uma vez que ofereceu ao Pai a oração, o louvor e a súplica, 

                                                
23 Catecismo da Igreja Católica, n. 1073. 
24 Cf. Santo Agostinho de Hipona, “Do Comentário sobre os Salmos, de Santo Agostinho, bispo 

(Ps. 32, s. 1, 7-8)”: Liturgia das Horas, IV, Coeditores Litúrgicos, São Paulo 1995, 1470. 
25 Sagrada Congregação dos Ritos, Instrução Musicam Sacram (5-3-1967): AAS 59 (1967) 305, 

n. 17. 
26 Bento XVI, Audiência geral (26-9-2012). 
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a oferecer-se a si mesmo. O coração é o mais íntimo do ser humano e, em virtude 
disso, “deve abrir-se docilmente à Palavra de Deus e recolher-se na oração da 
Igreja, a fim de receber a sua orientação para Deus das próprias palavras que ela 
ouve e pronuncia. O olhar do coração deve dirigir-se ao Senhor, que se encontra 
no meio de nós: é uma disposição fundamental. Quando vivemos a liturgia com 
esta atitude de base, o nosso coração é como que subtraído à força de gravidade, 
que o atrai para baixo, e eleva-se interiormente para o alto, para a verdade, para o 
amor, para Deus”27.  

A liturgia é também um encontro festivo que enche de regozijo quem o vive. O 
evangelista Lucas, nas parábolas da ovelha, da dracma perdida e do filho pródigo, 
descreve o verdadeiro sentido da alegria que produz no ser humano o fato de 
encontrar o que possui um valor supremo e que é importante para a vida. O pastor 
que encontra a ovelha perdida “coloca-a nos ombros com alegria, e, chegando a 
casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: ‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha 
ovelha que estava perdida’” (Lc 15, 5-6). Por sua vez, a mulher que perdera a 
dracma, “quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, e diz: ‘Alegrai-vos 
comigo! Encontrei a moeda que tinha perdido’” (Lc 15, 9); e, finalmente, o Pai 
bondoso, quando seu filho mais novo regressa, sem se importar com o que ele 
tinha feito com a herança, simplesmente diz a seus empregados: “Trazei depressa 
a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias 
nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque 
este meu filho estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi encontrado” (Lc 
15, 22-24).  

Para o cristão, o encontro com Cristo na celebração litúrgica deve produzir a 
suprema alegria, porque tem um valor superior ao da ovelha e ao da dracma. É o 
Deus da vida que enche plenamente a existência humana. A Igreja quis expressar 
esse sentimento de alegria de múltiplas maneiras, como nos hinos pascais da 
Liturgia das Horas, em que se deixa ver o sentimento da comunidade apostólica, 
que se alegra no encontro com o Ressuscitado: “Se fue, pero volvía, se mostraba, 
lo abrazaban, hablaba, compartía; y escondido la Iglesia lo contempla, lo adora 
más presente todavía”, conforme a versão espanhola. 

É um encontro fraterno que se partilha. Se há alguma coisa que distinguiu as 
celebrações cristãs desde a sua origem, foi precisamente a partilha fraterna. Os 
evangelistas descrevem o encontro do Ressuscitado com os discípulos como um 
momento de intimidade e de amizade, em que o próprio Senhor partilha com eles 
os alimentos e até mesmo O reconhecem ao partir o pão (cf. Lc 24, 13-35).  O 
livro dos Atos dos Apóstolos, em diversos lugares, diz que os discípulos “eram 
perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na 

                                                
27 Bento XVI, Audiência geral (26-9-2012). 
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fração do pão e nas orações” (At 2, 42). Ainda hoje a reunião litúrgica deve 
continuar a ser um verdadeiro encontro fraterno entre irmãos que se reúnem, como 
Igreja, para viver, manifestar e celebrar a fé.  

 

 
 

 
É um encontro que causa temor, mas não medo; temor perante o mistério que 

se manifesta, que se celebra e se partilha. Quando o Senhor se mostra a Moisés, 
no Sinai, como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, este cobriu o rosto, porque 
temia olhar para Deus (cf. Ex 3, 6). No encontro com os discípulos, o 
Ressuscitado lhes diz: “Coragem, sou eu, não tenhais medo!” (cf. Lc 24, 35-48). 
Da mesma maneira, o cristão, ante o mistério celebrado (que sempre ultrapassará 
o entendimento humano) guarda respeito e santo temor, aproxima-se dele com 
reverência, contempla-o com admiração e vive-o na profundidade da fé. Daí que 
seja importante revisar a atitude na ação litúrgica e o comportamento ante o que se 
está a celebrar. 

Finalmente, é um encontro transformante que implica a totalidade da vida de 
quem se acerca a ele. O fiel que celebra a fé através da ação litúrgica não pode ser 
um sujeito passivo e inerte, mas deve estar disposto a deixar-se interpelar pelo 
Senhor, que se abeira da sua própria vida e, como a Zaqueu, lhe diz: “Hoje eu 
devo ficar na tua casa” (cf. Lc 19, 1-10). Quem se encontra verdadeiramente com 
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Deus na liturgia, não pode ser o mesmo, porque a vida de Deus transforma, a Sua 
presença plenifica a existência humana, e dá coragem para anunciá-lo. Sobrariam 
os exemplos, ao passarmos em revista a vida dos discípulos, da primeira 
comunidade e dos mártires de ontem e de hoje, para nos darmos conta de que 
sempre houve um antes e um depois do “encontro pessoal, vivo, de olhos abertos 
e coração palpitante, com Cristo ressuscitado (cf. Lc 24, 30)”28.  

Era precisamente esse o convite feito por São João Paulo II aos sacerdotes, 
religiosos e seminaristas em São Domingos, na República Dominicana: “Se, pois, 
encontrastes Cristo, vivei Cristo, vivei com Cristo! E anunciai-O em primeira 
pessoa, como autênticas testemunhas: ‘Para mim, viver é Cristo’ (Fl 1, 21). Nisto 
está, também, a verdadeira libertação: em proclamar Jesus livre de ligaduras, 
presente em homens transformados, feitos nova criatura”29. 

 
 

A LITURGIA, ITINERÁRIO DE INTERIORIDADE 
 
“Mestre, onde moras?” − é a pergunta que dois dos discípulos de João Batista 

fizeram a Jesus, uma vez que ouviram dizer que era o Cordeiro de Deus, ao que 
Ele respondeu: “Vinde e vede” (cf. Jo 1, 38-39). É a pergunta que dá início a uma 
experiência de encontro e de seguimento d’Aquele que pode cumular de felicidade 
e de significado a existência humana. Conclui o evangelista João dizendo que os 
dois inquietos homens “foram, pois, ver onde Ele morava e, nesse dia, 
permaneceram com Ele”. Três verbos, três ações, três momentos que se 
convertem num verdadeiro itinerário para além da mera experiência humana, 
transcendendo os níveis do conhecimento e da percepção racional, e 
transformando-se num estilo de vida que envolverá toda a existência. 

A experiência do cristão na liturgia deve ser a mesma desses dois discípulos 
que, ao ouvirem falar de Jesus, querem saber mais a Seu respeito, a ponto de 
chegarem até a passar a tarde em Sua casa, em Sua presença. Se anteriormente se 
disse que a liturgia é um encontro com o Deus uno e trino na celebração do 
Mistério Pascal, na oração e nos atos litúrgicos, agora é necessário precisar que 
dito encontro somente é possível, como aquele de André e João, se for 
empreendido um verdadeiro itinerário que inicia no interior do coração com o 
desejo de transcender-se a si mesmo (vir), que passa pela contemplação (ver) e 

                                                
28 João Paulo II, Homilia durante a Missa para o clero, religiosos e seminaristas, São Domingos 

(26-1-1979). 
29 João Paulo II, Homilia durante a Missa para o clero, religiosos e seminaristas, São Domingos 

(26-1-1979). 



INTERIORIDADE E LITURGIA 

 

13 

que tem como ponto culminante a celebração (permanecer). Desse ponto de vista, 
a liturgia deve ser, então, expressão do coração que anela saciar-se de Deus. 

   ‘Vir’ é um verbo de movimento que implicitamente fala de um ponto de 
partida e que leva a um ponto de chegada. Ora, no aspecto transcendente da 
liturgia, o ponto de partida é a oração que nasce do coração, porque é lá que a 
liturgia se converte em vida. Reza-se como se vive e vive-se como se ama. Tudo 
depende habitualmente do eixo sobre o qual se centra a nossa existência, e é a 
partir daí que tudo adquire significado30.  

Mas, aonde ir? Aonde leva a oração? A resposta a essas interrogações é dada 
pelo próprio Jesus quando diz a seus discípulos: “Ao contrário, quando tu orares, 
entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o tu Pai, que 
vê o que está escondido, te dará a recompensa” (Mt 6, 6). Trata-se, portanto, de ir 
para dentro de si mesmo, para o interior do coração. 

O coração, com efeito, é o lugar do encontro autêntico consigo mesmo, com os 
outros e, sobretudo, com o Deus vivente. Não de modo estático, como um vazio 
por encher, mas de modo vital, como o chamamento de uma presença e como uma 
resposta criadora31. Foi essa precisamente a experiência de Santo Agostinho que, 
para encontrar-se verdadeiramente com Deus, teve de reconhecer que não o faria 
do lado de fora, onde ele próprio se achava, mas no fundo de seu coração. Assim 
escreveu em suas Confissões: “Onde estavas então? E como estavas longe de 
mim! Antes, era eu que errava afastado de ti […]. Tu estavas mais dentro de mim 
do que a minha parte mais íntima. E eras superior a tudo o que eu tinha de mais 
elevado” (conf. III, 6, 11). 

Uma vez que se iniciou o itinerário da interioridade através da oração, dá-se 
um passo adiante e chega-se à contemplação (ver), na qual a própria pessoa, 
imagem da comunhão trinitária, que está em busca de sua própria imagem, se 
encontra consigo mesma, ao descobrir-se tal qual é. A liturgia vivida a partir do 
mais profundo do coração, como uma experiência contemplativa, oferece ao 
cristão a possibilidade de aprofundar nesse desejo e nessa busca, cumula de 
sentido a sua existência e o projeta numa experiência transcendente com o Deus 
vivo.   

O que viram os discípulos que seguiram o Mestre naquela tarde? O que 
contemplaram os seus olhos? O que acharam naquele encontro? Diz o evangelista: 
“André foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: ‘Encontramos o Messias’ 
(que quer dizer “Cristo” ou “Ungido”)” (Jo 1, 41). A liturgia, como itinerário de 
interioridade, torna possível o encontro com o Mestre, nenhuma outra coisa se há 
de esperar nem, muito menos, procurar, porque, do contrário, perderia seu 

                                                
30 Cf. J. Corbon, Liturgia… 217. 
31 Cf. J. Corbon, Liturgia… 218. 
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verdadeiro significado. Nesse encontro, Cristo manifesta Sua glória como Senhor 
da história, por quem e para quem foram criadas todas as coisas (cf. 1Cor 8, 6), e 
o fiel transfigura sua vida ‘progressiva e profundamente’, como afirma São Paulo: 
“Já não sou eu que vivo: é Cristo que vive em mim” (Gl 2, 20).  

Essa é, precisamente, a experiência do Tabor, em cuja cima não apenas Jesus 
se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, mas essa «epifania» transfigura, por 
sua vez, a vida dos discípulos, a ponto de eles até quererem permanecer ali, já que 
aquilo que viram e ouviram mudaria completamente a imagem que tinham do 
Mestre, como chegarão a entender plenamente depois da ressurreição (cf. Mt 17, 
7). Do mesmo modo,  

toda a celebração da liturgia, pela ação do Espírito Santo, converte-se numa transfiguração 
do Corpo de Cristo e, portanto, requer que o homem inteiro, em corpo e alma, se engaje. 
Toda a liturgia chega a ser unidade de fé, de intercessão e de louvor, na harmonia e na 
unidade do homem todo e da Igreja inteira32.  

Chegado a este ponto, o cristão faz suas as palavras de Pedro: «Senhor, é bom 
ficarmos aqui» (Mt 17, 4), porque quem encontrou o Mestre através da oração ou 
da celebração litúrgica, escutou Sua palavra como um convite a segui-l’O, entrou 
em Sua casa para partilhar o pão e contemplou o ‘esplendor de Sua glória’. Já não 
pode, então, anelar algo maior, pois sua existência é já plena, o Senhor cumulou-a 
toda; e mais, transfigurou-a.  

Permanecer com o Senhor é, pois, a meta do itinerário. A isso deve conduzir a 
liturgia depois de ter feito todo um caminho de interioridade no coração do fiel. 
Essa é a experiência mística dos santos, o deleite da alma que se encontra com 
Deus, o desejo de caminhar com os pés no chão, mas com os olhos postos no céu. 
Anastásio Sinaíta, comentando o Evangelho da Transfiguração, diz:  

Sim, Pedro, verdadeiramente é bom para nós estarmos aqui com Jesus e aqui 
permanecermos pelos séculos. Que pode haver de mais delicioso, de mais profundo, de 
melhor do que estar com Deus, conformar-se a Ele, encontrar-se na luz? De fato, cada um de 
nós, tendo Deus em si, transfigurado em Sua imagem divina, exclame jubiloso: É bom para 
nós estarmos aqui, onde tudo é luminoso, onde está o gáudio, a felicidade e a alegria. Onde 
no coração tudo é tranquilo, sereno e suave. Onde se vê a Cristo, Deus. Onde Ele, junto com 
o Pai, tem Sua morada […]33. 

Não se trata de viver a espiritualidade litúrgica como um refúgio ante a crua 
realidade do mundo nem como um complemento de outras formas mais emotivas, 
porque isso – parafraseando A. MacIntyre – seria instrumentalizá-la com 
propósitos literalmente perversos34. Trata-se, antes, de entender o valor mais 
genuíno que ela contém e transcendê-la em direção à realidade que ela manifesta: 
é a fonte e o cume da vida da Igreja, ou seja, de cada cristão, através da qual se dá 

                                                
32 M. Nin, Las liturgias orientales… 17. 
33 Anastásio Sinaíta, “Sermão no dia da Transfiguração do Senhor”: Liturgia das Horas, IV, 

Coeditores Litúrgicos, São Paulo 1995, 1161. 
34 Cf. A. Ivorra, Espiritualidad litúrgica… 13. 
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glória a Deus e o homem obtém a sua santificação (cf. SC 10). É fonte, porque a 
liturgia é, ante tudo, obra de Deus, que se manifesta e se faz vida em cada 
celebração, donde brota, como manancial perene de graça, a salvação oferecida 
por Cristo. É culminação, porque para ela tende tudo; de fato, a liturgia terrena é 
uma antecipação da liturgia celeste e constantemente recorda ao fiel que o fim 
último da existência é a santidade.  

Submergir-se, então, no itinerário da liturgia a partir da interioridade é estar em 
contínuo movimento, em ascensão constante à montanha santa, onde se manifesta 
a glória de Deus, e em que se empenham todas as forças, para chegar, sem 
desfalecer, à meta anelada: saborear eternamente o mistério de Deus revelado, 
vivido e celebrado na Igreja.  

 
 

A LITURGIA, CELEBRAÇÃO ECLESIAL (COMUNITÁRIA) DA FÉ 
 
Uma das preocupações do Concílio Vaticano II na renovação da liturgia, foi 

precisamente promover a participação ativa e consciente dos fiéis na celebração, a 
fim de que esta seja frutuosa, não apenas nas ações, mas principalmente na 
experiência que logo se há de transformar em vida (cf. SC 11).  

Esta participação é, ante tudo, interna, isto é, a mente e o coração permanecem despertos, 
prontos e ativos e, em segundo lugar, diz respeito à ação exterior: dizer e fazer coisas. Ambos 
os aspectos são fundamentais e imprescindíveis, e se hão de manter na ordem de importância 
indicada. Só assim se poderá compreender esse ensinamento litúrgico fundamental e 
importante do Concílio35.  

Desde o início do Cristianismo, as comunidades primitivas tiveram presente o 
caráter eclesial de suas reuniões. Com efeito, uma das características que 
identificavam aqueles encontros comunitários para a oração, a escuta da Palavra, a 
fração do pão e o exercício da caridade com os necessitados, era precisamente o 
fato de que se sentiam membros do único Corpo de Cristo, que é a Igreja, como 
bem o descreve São Paulo: “fomos batizados num único Espírito, para formarmos 
um único corpo” (1Cor 12, 13). Ao comentar esse versículo, Pierre Grelot afirma 
que há, assim, uma união entre a comunhão do Corpo de Cristo e a realização 
desse Corpo, que é a Igreja: é a celebração eucarística da comunidade que realiza 
eficazmente a unidade da Igreja, porque põe em comunhão com o sacrifício de 
Cristo ressuscitado. A ‘Ceia do Senhor’ faz-nos comer e beber à Sua mesa, para 
que sejamos transformados em membros de Seu Corpo36. 

                                                
35 P. Fernández, La Sagrada Liturgia… 21. 
36 Cf. P. Grelot, Introduzione al Nuovo Testamento. La liturgia nel Nuovo Testamento, Borla, 

Roma 1992, 114. 
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Como Bispo de Hipona, Santo Agostinho também se esforçou para fomentar 
uma liturgia participativa, recordando à comunidade do norte da África a íntima 
relação entre o mistério da Eucaristia e o mistério da própria vida. No livro 22 da 
Cidade de Deus, descrevendo o início da Missa no domingo de Páscoa, ele disse: 
“Dirigimo-nos ao povo. Estava apinhada a igreja. Ressoavam as exclamações de 
júbilo, e aqui e ali se ouviam estas palavras apenas: ‘Graças a Deus! Bendito seja 
Deus!’ Cumprimentei o povo e ouviu-se novo clamor, mais fervoroso ainda. Por 
fim, já em silêncio, foram lidas as lições da divina Escritura. Ao chegar à 
passagem de meu sermão, dirigi algumas palavras, de acordo com o tempo e a 
grandeza daquela alegria […]” (ciu. 22, 8, 22). 

 Essa participação de que falava Agostinho “se mostrava, além disso, na 
procissão com os dons, quando os fiéis apresentavam suas oferendas: o pão que 
tinham assado, o vinho que tinham produzido e a esmola para os pobres. O sinal 
mais completo dessa participação, todavia, era partilhar ‘o único pão e o único 
cálice’, durante a Eucaristia. Não bastava para os fiéis simplesmente comer o pão 
consagrado; todos os membros da assembleia litúrgica bebiam também do cálice, 
sinal da plena comunhão eucarística”37.   

Todas essas experiências fundantes são as que o Concílio quis fomentar e, por 
meio delas, propôs uma celebração plena, consciente, ativa e frutuosa, de modo 
que os fiéis não sejam nela estranhos e mudos espectadores (cf. SC 48), mas que 
cada um, no desempenho de sua função particular, seja sujeito celebrativo. Além 
disso, enfatiza a Sacrosanctum Concilium, em seu número 14, que esta 
participação, inerente à própria natureza da liturgia, é um direito e uma obrigação 
do povo cristão, em virtude do Batismo, por força do qual se constituiu em 
“geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo de conquista” (1Pd 2, 9; 
cf. 2, 4-5). 

As ações litúrgicas não são e não podem ser, portanto, ações privadas, mas 
celebrações da Igreja, que é “sacramento de unidade” (cf. SC 26). Embora partam 
da disposição do coração de cada indivíduo, como se disse antes, elas alcançam 
seu ponto máximo na participação comunitária, onde não só quem preside a 
assembleia celebra os divinos mistérios, mas todos os fiéis, junto com ele, 
“atualizam a salvação a seu modo”. O Catecismo da Igreja Católica, em 
referência a quem celebra, diz claramente que “é toda a comunidade, o corpo de 
Cristo unido à sua Cabeça, que celebra”38.   

Como fomentar hoje, porém, a actuosa participatio de todos os fiéis (clérigos e 
leigos), evitando os abusos, a que lamentavelmente se tem visto submetida, 

                                                
37 K. F. Pecklers, Liturgia. La dimensione storica e teologica del culto cristiano e le sfide del 

domani, Queriniana, Brescia 2013, 67-68. 
38 Catecismo da Igreja Católica, n. 1140. 
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nalguns casos, a celebração litúrgica? O Papa Bento XVI, na Exortação 
Apostólica Sacramentum Caritatis, dá a resposta:  

O primeiro modo de favorecer a participação do povo de Deus no rito sagrado é a condigna 
celebração do mesmo. A arte da celebração − ars celebrandi − é a melhor condição para a 
participação ativa − actuosa participatio. Aquela resulta da fiel obediência às normas 
litúrgicas na sua integridade, pois é precisamente esse modo de celebrar que, há dois mil 
anos, garante a vida de fé de todos os crentes, chamados a viver a celebração como povo de 
Deus39. 

Ao falar da liturgia como de uma celebração comunitária da fé, é importante 
sublinhar esse aspecto a que se referiu o Papa Bento XVI, quando mencionou a 
«ars celebrandi», que se traduz como arte de celebrar retamente. O fato de que 
seja uma celebração comunitária – eclesial –, e não privada, implica que tenha 
normas que assegurem seu bom desenvolvimento e, principalmente, que permitam 
ao cristão degustar o verdadeiro significado do mistério celebrado, sem esquecer 
que se trata, ante tudo, de ações sagradas, porque se referem diretamente a Deus. 
Por essa razão, quando cada pessoa exerce sua ‘função sacerdotal’ na liturgia, 
quer como corpo, quer como cabeça, está exercendo o único culto público íntegro, 
edificando o Corpo Místico de Cristo, procurando sua própria santificação e 
adorando o Pai, pelo Filho, com o Espírito Santo (cf. SC 7). 

Chama atenção como a Sacrosanctum Concilium, ao referir-se ao tema da 
participação consciente e ativa, faz notar também a importância que têm, 
sobretudo, os pastores de almas, convidados a vigiar para que, na ação litúrgica, 
não só se observem as leis relativas à celebração válida e lícita, mas também para 
que os fiéis obtenham fruto proveitoso das mesmas (cf. SC 11). Nesse sentido, 

o cristão que participa na celebração litúrgica é chamado a ser, a cada dia, mais consciente 
de que sua atitude principal e essencial não é fazer, mas escutar, abrir-se, receber as palavras 
e ritos da liturgia que o precedem e lhe permitem transformar-se, identificar-se com Cristo 
pela ação do Espírito Santo […]. As ações externas são importantes e necessárias, mas 
secundárias, e têm sua razão de ser quando facilitam que se possa participar na verdadeira 
actio divina40. 

Não pode haver, portanto, um momento de experiência eclesial mais forte na 
vida do cristão do que a celebração litúrgica, já que: a) quando a Igreja se reúne 
para celebrar a Eucaristia, isto é, para partir e partilhar o pão, manifesta a 
comunhão mais nobre do ágape fraterno; b) quando ora a Liturgia das Horas, é ela 
que, em cada um de seus membros, louva, agradece e suplica a Deus Pai; b) 
quando proclama as Sagradas Escrituras como mestra, ensina e, como discípula, 
escuta; c) quando celebra os sacramentos como mãe, engendra pelo Batismo e, 
como médico, cura através da Reconciliação. É na liturgia, sobretudo, que se 
reconhece a dignidade de filho de Deus, que permite ao fiel acercar-se com 

                                                
39 Bento XVI, Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis (22-2-2007): AAS 99 (2007) 136, n. 

38. 
40 A. Berlanga, Adorar a Dios en la liturgia, EUNSA, Barañáin 2015, 248. 
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confiança ao Pai que o ama e o escuta; mas é ali também o âmbito em que se 
cumprem com maior certeza as palavras de Jesus a seus discípulos: “Onde dois ou 
três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles” (Mt 18, 20). 

 
 

LITURGIA, PROCESSO MISTAGÓGICO  
 
Depois de termos visto as dimensões transcendente, humana e eclesial da 

liturgia e de constatarmos claramente que ela é, ante tudo, ação de Deus e de Sua 
Igreja, presença de Jesus Cristo e de Seu mistério pascal, momento em que se 
atualiza Seu desígnio de salvação universal; importa que a apresentemos como 
ação mistagógica que, no interior da Igreja, vai ajudando o cristão a conjugar as 
ações divina e humana que nela se realizam.  Nada mais errôneo do que pensar na 
liturgia como simples ato humano, sobre o qual se pode fazer ou dispor o que 
melhor parecer a cada um: “Nada mais alheio a ela do que um culto exterior; nada 
mais distante dela do que considerá-la como um conjunto de leis e de preceitos 
com os quais a hierarquia eclesiástica ordena o cumprimento de seus ritos”41. 

Todas as expressões rituais são, por sua vez, expressões de fé e, pela mesma 
razão, devem ser contempladas como tais. O interior e o exterior nunca podem ser 
dissociados. Isso é importante porque a experiência litúrgica não se poderia 
conceber numa perspectiva de drama ou de teatro. Os sinais sensíveis de que se 
vale a liturgia para conduzir o fiel à Jerusalém celeste não são meras alusões ou 
‘representações’, mas têm, de algum modo, entidade divina. Cada bênção, 
inclinação, oração secreta ou em voz alta tem sua importância. Todos esses 
elementos trazem consigo uma verdade dogmática, mas a existência deles não se 
limita a ser mera catequese. Não só aludem, também contêm o que anunciam. Eis 
o princípio fundamental dos sinais litúrgicos42. 

Romano Guardini apresentou a liturgia com uma imagem bastante 
significativa, ao compará-la com um ‘jogo’, entendido não como algo sem valor e 
importância, mas como algo em que tudo tem suas normas, regras, significado, 
objetivo, metas e que adquire um valor absoluto para aquele que se nele submerge 
e, através dele, recria e dá vida a um novo mundo. Diz, com efeito, Guardini:  

Não é um trabalho, mas um jogo, jogar ante Deus; não se trata de criar, mas de ser a obra 
de arte, daí a essência da liturgia. […] Mediante um código de leis, regulamentou um jogo 
sagrado que a alma executa diante de Deus. […] Porque, em última instância, o que há de ser, 
em definitiva, a eternidade bem-aventurada senão a acabada e celestial execução desse 
sublime jogo?43 

                                                
41 P. Fernández, La sagrada liturgia… 18. 
42 Cf. A. Ivorra, Espiritualidad litúrgica… 26-27. 
43 R. Guardini, El espíritu de la liturgia, CPL, Barcelona 2006, 59-72. 
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É precisamente este o ponto nevrálgico da ação litúrgica, entendida como 
mistagogia que, desde os começos da Igreja, iniciou e introduziu na celebração 
dos divinos mistérios, como manifestação e resposta à ação do Espírito Santo, e 
que consta de uma parte que é imutável por ser de instituição divina, e de outra 
sujeita a mudanças, porque realizada por homens (cf. SC 21), procurando que seu 
conteúdo e seu significado sejam eloquentes e respondam a realidades concretas 
do ser humano, que incansavelmente procurou relacionar-se com Deus.  

Nesse sentido, a liturgia tem sempre estado em constante renovação, explícita 
ou implicitamente, exercendo sua função de opus Dei através da qual o fiel se 
submerge no mistério de Deus, fazendo vida em sua própria vida aquilo que 
celebra dentro da Igreja. 

O que se pode fazer ou não na liturgia guarda um paralelismo com as palavras do Apóstolo: 
“Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno; tudo é permitido, mas nem tudo edifica” (1Cor 
10, 23). Corresponde, pois, ao prelado, ter controle sobre essas questões, quer por si mesmo, 
quer com a ajuda de especialistas44.  

A propósito, os números 21 e 22 da Sacrosanctum Concilium são enfáticos em 
três aspectos: primeiro, revisar e suprimir os elementos que não correspondam 
bem à natureza íntima da própria liturgia ou chegaram a tornar-se menos aptos; 
segundo, indicar que a regulamentação da sagrada liturgia é da competência 
exclusiva da autoridade eclesiástica, que reside na Sé Apostólica e, segundo as 
normas do Direito, no Bispo (n. 22); e terceiro, ninguém, ainda que sacerdote, 
acrescente, tire ou mude por própria conta qualquer coisa à liturgia. 

Os elementos humanos são nela úteis e necessários na medida em que 
manifestam melhor o mistério divino; ou inúteis e danosos, quando o ocultam ou 
interpretam mal. Tais elementos, então, não só se podem, mas até se devem 
mudar, ao verificar-se que não correspondem à própria natureza da liturgia e agem 
nela de modo abusivo, ou porque, tendo sido utilizados no passado, ficaram agora 
obsoletos e não cumprem mais o objetivo para o qual foram introduzidos 
originalmente. Para isso, é necessário (sempre apoiados neste número 21) ter dois 
critérios: a inteligibilidade dos textos e dos ritos, que devem manifestar 
claramente a realidade que significam, e o progresso da participação ativa dos 
fiéis45. 

A Instrução Liturgicae instaurationes, publicada aos 5 de setembro de 1970 
com o fim de aplicar devidamente a Constituição Sacrosanctum Concilium, 
adverte que “a eficácia das ações litúrgicas não radica em submeter os ritos a 
frequentes experiências e renovações, nem em tratar de simplificá-los cada vez 
mais, mas em aprofundar acima de tudo na Palavra de Deus e no mistério 

                                                
44 A. Ivorra, Espiritualidad litúrgica… 40. 
45 Cf. P. Bua, Sacrosanctum concilium. Storia/commento/Recenzione, Studium, Roma 2013, 67-

68. 



2015 INTERIORIDADE AGOSTINIANA 

 

20 

celebrado, que veem assegurada a sua presença se forem observados os ritos da 
Igreja e não os que determinado sacerdote puder estabelecer fiado em seu próprio 
talento. Tenha-se presente, além disso, que as adaptações dos sagrados ritos, 
levadas a cabo pela iniciativa privada de um sacerdote, ofendem a dignidade dos 
fiéis e abrem as portas ao individualismo e ao personalismo em celebrações 
sagradas que são ações da Igreja toda”46.  

Continuando a reflexão sobre a arte da celebração, é necessário distinguir 
também entre a euforia subjetiva e emocional, e o verdadeiro encontro com Cristo 
na fé, a fim de harmonizar a obediência às rubricas e a forma atraente de 
celebrar47. Eis aqui, considero, também hoje, um ponto de divisão com relação à 
piedade popular, já que esta, longe de querer harmonizar-se com a liturgia, não só 
está deixando de ser fonte de espiritualidade, mas está chegando a emparentar-se 
cada vez mais com o folclore. Por outro lado, a perda do valor dos sinais por 
causa do secularismo e o desconhecimento da História da Salvação assentada nas 
páginas da Escritura completam as carências com que o homem e a mulher pós-
modernos vivem hoje a sua fé, o que se reflete nas celebrações48.  

Não se trata de delinear um panorama desolador que apresente uma brecha 
insuperável entre a normatividade litúrgica e a ars celebrandi, ou entre a fé e a 
vida do fiel; mas, antes, de levar a fundo uma reflexão sobre o ser e o fazer da 
liturgia, que permita a todo aquele que quiser adentrar-se no mistério de Deus 
através da celebração da Igreja, e como exercício do sacerdócio comum recebido 
no Batismo, reconhecer a dignidade que a ação litúrgica traz em si mesma e o seu 
caráter «performativo» através dos sinais, ações e palavras que se desenvolvem 
como num verdadeiro processo mistagógico de iniciação e de amadurecimento na 
fé. Em palavras de Guardini, trata-se de  

viver liturgicamente, movido pela graça e orientado pela Igreja, para converter-se em obra 
viva de arte, que se realiza diante de Deus Criador, sem outro fim que o de ser e viver em Sua 
presença; é cumprir as palavras do Divino Mestre que ordenam que nos façamos como 
crianças; é renunciar à artificiosa e falsa prudência da idade madura que em tudo pretende 
achar um resultado, e divertir-se como Davi o fazia, diante da Arca da Aliança49.  

 
 
 
 
 
 

                                                
46 Sagrada Congregação para o Culto Divino, Instrução Liturgicae instaurationes (5-9-1970)”: 

AAS 62 (1970) 695. 
47 Cf. P. Fernández, La sagrada liturgia… 251. 
48 Cf. A. Ivorra, Espiritualidad litúrgica… 11. 
49 R. Guardini, Espíritu de la liturgia… 71. 
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LITURGIA, FONTE DE REVITALIZAÇÃO  
 
Finalmente, e como conclusão do que foi dito, mas com a intenção de propor 

uma reflexão mais profunda sobre a importância que a celebração litúrgica tem na 
vida da Igreja, o seu significado e o papel que exerce na vida do consagrado, 
proponho cinco aspectos que permitem descobrir a liturgia como fonte de 
revitalização, que enche de vitalidade e de vigor a própria Igreja e traz força, vida 
e movimento à celebração eclesial da fé, fazendo atual e plena de significado 
aquela atitude que Agostinho mesmo reflete em sua Regra acerca da oração: 
“Quando orardes a Deus com salmos e hinos, resida no coração o que se profere 
com a voz” (reg. II, 3). 

Em primeiro lugar, é necessário deixarmos de lado os preconceitos 
estabelecidos que se têm da liturgia para sermos capazes de abrir-nos à realidade 
transcendente que ela comporta: “Ação sagrada por excelência, cuja eficácia, no 
mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja” (SC 7); e 
de submergir-nos no mistério de Cristo, sumo e eterno sacerdote, que se oferece 
em sacrifício agradável ao Pai através de Seu Corpo Místico.  

Para isso, é indispensável, além do mais, recuperar o sentido e o valor do 
sagrado. O vazio ou a frialdade de algumas celebrações litúrgicas relacionam-se 
com o processo de secularização que está envolvendo o mundo, manifestando 
uma sacralidade despojada e o rechaço absurdo do simbolismo. Isso acontece 
quando a assembleia se reduz a um encontro social ou quando a reforma não é fiel 
à doutrina, originando uma fraude que converte a reforma em revolução.50 

O risco que correm todos os que exercem a cura pastoral (Bispos, sacerdotes e 
inclusive religiosos) é pensar que celebram a liturgia para os demais, esquecendo 
que eles próprios são também beneficiários da graça de Deus que, por sua vez, 
administram. É aí precisamente que a liturgia deve ser princípio de revitalização, 
já que, ao ser o cume e a fonte da vida da Igreja, ela abarca toda a ação da Igreja e, 
portanto, a cada um de seus membros, fazendo da mesma uma liturgia permanente 
e transfigurando a própria existência pela ação do Espírito Santo, em oferenda 
agradável ao Pai em Jesus Cristo.  

Em segundo lugar, a liturgia permite viver a comunhão plena com a Igreja, da 
qual se é membro desde o Batismo, e fortalecer a comunidade, experimentando 
interior e exteriormente que se é parte de um mistério de vida que foi dado. Isso 
implica renunciar aos critérios individualistas que colocam os próprios gostos 
pessoais acima dos critérios estabelecidos na Igreja. É oportuno recordar aqui as 
palavras do Papa Bento XVI na Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis:  

                                                
50 Cf. P. Fernández, La sagrada liturgia… 240.  
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Igualmente importante para uma correta arte da celebração − ars celebrandi − é a atenção a 
todas as formas de linguagem previstas pela liturgia: palavra e canto, gestos e silêncios, 
movimento do corpo, cores litúrgicas dos paramentos. Com efeito, a liturgia, por sua 
natureza, possui uma tal variedade de níveis de comunicação que lhe permitem cativar o ser 
humano em sua totalidade. A simplicidade dos gestos e a sobriedade dos sinais, situados na 
ordem e nos momentos previstos, comunicam e cativam mais do que o artificialismo de 
adições inoportunas (n. 40).  

Recordo agora, em terceiro lugar, aquela inscrição que se encontra na sacristia 
do convento do Deserto da Candelária, na Colômbia, escrita pelo frade 
capuchinho Diego de Cádiz: «Devagar e com devoção dize, sacerdote, tua missa, 
que o corrido e depressa desdiz de tua dignidade. E não sabes se será o teu último 
sacrifício! Faze como deves o teu ofício, e Deus to premiará». Isso para recalcar a 
importância e a dignidade daquilo que se celebra, o decoro, o cuidado e a beleza 
de tudo o que se destinar às diversas celebrações, não esquecendo, além do mais, 
que “na liturgia terrena, antegozando, participamos da Liturgia celeste, que se 
celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual, peregrinos, nos encaminhamos. 
Lá, Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do tabernáculo 
verdadeiro” (SC 8).  

A celebração – quer dos sacramentos, quer da Liturgia das Horas – é o lugar 
em que é convocada, vivida, celebrada, proclamada e cantada a fé da Igreja51. Por 
essa razão, em quarto lugar, ressalto a importância de manter vivo e eficaz o 
depósito da fé recebida no Batismo. Uma fé que se faz vida em cada celebração, 
através de sinais, palavras, cantos, gestos etc., não esquecendo, tampouco, que “os 
sinais sensíveis que a Sagrada Liturgia usa para significar as coisas divinas 
invisíveis foram escolhidos por Cristo ou pela Igreja” (SC 33), mas procurando 
que, através deles, o povo fiel que participa na celebração, possa compreender a 
realidade transcendente que ditos sinais representam e exercitar a eclesialidade e a 
comunhão do Corpo Místico de Cristo.  

É, portanto, urgente e necessário redescobrir o sentido do que se realiza, 
procurando, para isso, que a liturgia seja o centro e o coração da própria vida, 
considerando-a como substancial e imprescindível, vivendo dela em sua plena 
verdade e amplitude, como fonte e cume da vida consagrada. O consagrado deve 
ser o primeiro em degustar o que celebra, a Palavra que proclama, a fé que ensina, 
a salmodia que ora e a caridade que pratica; desta forma, revitaliza a sua própria 
vida com o dom do Espírito Santo, que faz novas todas as coisas (cf. Ap 21, 5) e 
se faz atual, em cada um, a dupla finalidade da liturgia: “Glorificação de Deus e 
santificação dos homens” (SC 10), “dois fins inseparáveis e recíprocos que não 
podem ser contrapostos entre si”52.  

 
                                                

51 Cf. M. Nin, Las liturgias… 13. 
52 P. Fernández, La sagrada liturgia… 20. 
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Em quinto lugar, é importante dizer que a liturgia se converte em elemento de 

revitalização espiritual, se se promover o estudo e o conhecimento da mesma. 
Com razão, diz a Sacrosanctum Concilium: “Os sacerdotes, quer seculares, quer 
religiosos, que já labutam na vinha do Senhor, sejam auxiliados por todos os 
meios oportunos para que sempre mais plenamente entendam o que realizam nas 
sagradas funções, vivam a vida litúrgica e façam dela participantes os fiéis a eles 
confiados” (n. 18). Tudo isso faz parte de um projeto de formação permanente, 
através do qual o consagrado conhece plenamente o que celebra com o fim de não 
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ser um ‘repetidor’ mecânico de fórmulas e ações, mas um ator capaz de encher de 
sentido e de vida cada momento celebrativo.  

Essa instrução na ciência litúrgica há de começar desde a formação inicial dos 
candidatos que se preparam para receber o sacerdócio. Desde o início da reforma 
conciliar, a Igreja tem insistido, em várias ocasiões, que a liturgia deve ser 
considerada como uma das áreas fundamentais de formação nos seminários e nas 
casas de estudo dos religiosos, e há de contar-se entre as disciplinas principais nas 
faculdades teológicas, devendo abordar-se tanto sob o aspecto teológico e 
histórico, como sob o aspecto espiritual, pastoral e jurídico (cf. SC 16).   

A partir de uma participação mais profunda na vida litúrgica, os estudantes aprendem a 
alimentar sua vida interior, a adquirir gradualmente o espírito da meditação e a conversão do 
coração. A formação litúrgica revela a eles ainda a estreita relação entre a liturgia e a vida 
cotidiana do sacerdote e do povo, um vínculo que impele ao apostolado e requer evidência da 
fé viva que opera pela caridade53. 

Todo isso sirva, então, como um instrumento para revitalizar a própria vida a 
partir daquela que é, por excelência, obra de Deus na Igreja: a liturgia; com o fim 
de crescer cada vez mais na perfeição evangélica inerente ao estilo de vida que 
exige seguir o Cristo casto, pobre e obediente, como sinal eloquente de santidade. 

 
 

Fr. Juan Pablo Martínez 
Colégio Internacional Santo Ildefonso 

e Santo Tomás de Vilanova 
Roma 

                                                
53 Sagrada Congregação para a Educação Católica, Instrução In ecclesiasticam futurorum, sobre 

a formação litúrgica nos seminários (3-6-1979) 10, §3 (texto em italiano: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_1
9790603_formazione-liturgica-seminari_it.html). 
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