
O Concílio Vaticano II 
e a 

Constituição sobre a Sagrada Liturgia 

No dia 28 de Outubro de 1958, no conclave que se seguiu à 
morte de Pio XII, foi eleito Papa o Cardeal Ângelo Roncalli, que tomou 
os nome de João XXIII. Foi uma surpresa para muita gente. Uma 
surpresa também o nome adoptado . Depois dos Pios e dos Gregórios e 
dos Leões, um Papa do século XX passava a usar um nome bíblico
o nome de um dos doze Apóstolos de Jesus Cristo. Era como que um 
remontar às nascentes. 

. João XXIII contava, nessa altura, 77 anos. Correu voz de que 
iria ser um Papa de transição. Foi-o de facto. Mas foi nessa ''transição", 
que durou desde o dia 28 de Outubro de 1958 até ao dia 3 de Junho 
de 1963, que se deu um dos acontecimentos mais importantes da 
Igreja do nosso tempo. Quem vier depois de nós terá perspectiva 
suficiente para dizer se não terá sido mesmo um dos acontecimentos 
mais importantes da vida da Igreja tout court. 

Esse acontecimento foi a convocação do Concílio Vaticano 11. A 
notícia deu-a João XXIII, em primeira mão, no dia 25 de Janeiro de 
1959, três meses depois da sua eleição, na Basílica de S. Paulo fora 
de muros, onde o Papa tido ido para celebrar a festa litúrgica da 
Conversão de S. Paulo. A no,tícia da convocação de um Concílio causou 
surpresa; muitos terão até sentido calafrios. O Papa tinha falado no 
assunto apenas a algunas pessoas da sua confiança, entre elas ao 
Cardeal Domenico Tardini, Secretário de Estado. 

Pouco tempo depois o Cardeal Tardini mandava uma carta a 
todos os bispos, superiores maiores das ordens e congregações 
religiosas, às universidades ou faculdades de Teologia, convidando-os 
a apresentarem temas a serem eventualmente tratados no futuro 
Concílio. O resultado dessa consulta, à qual responderam 77% das 
pessoas ou entidades consultadas (de Portugal as respostas enviadas 
atingiram os 88%), foi depois publicado em alguns grossos volumes. 

A partir dessas respostas o Secretariado Geral - a que presidia 
Mons. Péricles Felici, um homem de excepcional envergadura- fez o 
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inventário e a classificação dos temas sugeridos. O estudo desses 
temas foi confiado às várias comissões preparatórias, as quais 
correspondiam, em geral, aos vários Dicastérios da Cúria Romana. 
Dessas comissões fizeram parte, como membros efectivos ou como 
consultores, 833 pessoas. 

Não só pelas respostas obtidas mas ainda mais pelo clima que 
se vivia, logo se deu conta de que um dos temas a ser tratado pelo 
Concílio seria aquele que se referia à sagrada Liturgia. O tema da 
Liturgia encontrava-se, nessa altura, mais amadurecido do que qualquer 
dos outros que vieram a ser debatidos pelo Concílio. O movimento 
litúrgico estava em marcha desde longa data. Os congressos 
internacionais que todos os anos se realizavam sobre Liturgia e sobre 
Pastoral Litúrgica- como então se começou a.dizer- mantinham 
vivo o interesse por tudo quanto dizia respeito a esta acção primordial 
da Igreja. O Congresso de Assis, realizado no verão de 1958 - há 
cerca 30 anos - deu-lhe um novo impulso "sobretudo a partir do 
Congresso de Assis - nota uma testemunha qualificada, o Padre Pedro 
Maria Gy, o.p. - tornou-se claro que o movimento litúrgico tinha 
deixado de ser um movimento limitado apenas a alguns países; ele 
estava a caminho de alcançar as dimensões da própria Igreja" (Situation 
historique de la Constitution, em La Liturgie apres Vatican I, col. Unam 
Sanctam, Paris 1967, pag. 112). 

A comissão encarregada de preparar o esquema ou projecto a 
ser debatido pelos Padres do Concílio era presidida pelo Cardeal 
Caetano Cicoghani. Para secretário da comissão foi escolhido o Padre 
Aníbal Bugnini. 

O Padre Aníbal Bugnini era um lazarista italiano, da Congregação 
da Missão (S. Vicente de Paulo) e pertencia ao grupo que dirigia a 
revista romana Ephemerides Liturgicae. Era também professor de 
liturgia no Instituto Pontifício Lateranense e no "Urbanianum". Eis como 
um consultor da comissão preparatória, um dominicano francês, traça 
o seu pertil: "O Padre Bugnini era um homem notável, ao mesmo 
tempo pelo seu dinamismo, mesmo até pela sua ousadia e pelo sentido 
do possível, a facilidade nas relações humanas e a abertura do 
pastoral. Muitas pessoas se referiram ao modo como ele soube, 
animando a comissão pré-conciliar ao lado do Cardeal Cicognani, fazer 
reinar, na discussão, a liberdade tão recomendada pelo Papa João 
XXIII." 

O Cardeal Caetano Cicognani, presidente da Comissão 
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preparatória é, por sua vez, assim definido pelo mesmo dominicano 
francês, "O Cardeal Cicognani, um homem idoso e de saúde débil, era 
desprovido de um conhecimento pessoal dos problemas, mas era 
dotado de um sólido bom senso e mais assustadiço diante das 
novidades do que a elas hostil" (Padre P. M. Gy, o. c. pag. 115). 

A Comissão preparatória foi depois ampliada. O plenário era 
constituído por 65 membros, efectivos ou consultores, por três dezenas 
de conselheiros e ainda pelo pessoal da secretaria. 

Os critérios a que obedece a escolha dos membros da Comissão 
foram assim descritos pelo próprio Padre Anibal Bugnini: Primeiro, 
uma internacionalidade efectiva. Não seria díficil, sem sair de Roma, 
encontrar pessoas ali residentes que pudessem representar as várias 
nações do mundo numa comissão litúrgica ou noutras. Se tivesse sido 
assim, ter-se-ia obtido uma internacionalidade de nome, mas não de 
facto . Interessava que na comissão estivessem presentes pessoas 
que pudessem trazer o testemunho de quem vive e trabalha no próprio 
campo de acção . 

O segundo critério foi o da competência. Não bastava que 
fossem homens peritos em assuntos históricos; era necessário ter 
presentes outros aspectos não menos importantes da liturgia, como 
são a teologia, a acção pastoral, a música, o direito, a arte, etc. 

Outro critério era ter em conta o contributo das várias 
espiritualidades que florescem na Igreja; não bastava a representação 
das antigas ordens monásticas; era preciso ter presente a contribuição 
de experiências mais recentes . 

Por fim, não podia deixar de se ter em conta o critério pastoral. 
Por expressa disposição do Papa a nota pastoral devia dominar todos 
os trabalhos do Concílio. Por isso, a Comissão litúrgica pré-conciliar 
viu, entre os seus membros, não apenas uma dúzia de bispos, mas 
também uma dezena de párocos e diversos directores de centros 
litúrgicos de vários países. 

Passados que são 25 anos, ao ler a lista dos membros da 
comissão preparatória, verificamos, com emoção, que alguns já partiram 
para a "Casa do Pai" e que outros, vivos ou mortos, eram já ou se 
tornaram depois celebridades a quem o movimento litúrgico muito deve. 
Cito apenas alguns nomes: Aníbal Bugnini, Cipriano Vagaggini, José 
Andreas Jungmann, João Bruno Canizzaro, Bernardo Capelle, Bernardo 
Botte, Aimé-George Martimort, José Pascher, Henrique Jenny, Pedro 
Borella, Romano Guardini, Johannes Quasten, A. M. Roguet. 
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Muitos destes nomes figurariam, se tosse caso de o fazer aqui, 
na pré-história remota da Constituição conciliar sobre a Sagrada 
Liturgia. A Constituição conciliar apresenta-se como a meta (não o 
fim) de um movimento que vinha fazendo caminho desde que D. 
Prosper Guéranger, no meado do século passado, publicara L'année 
liturgique. Mas, depois de D. Guéranger, abade da abadia beneditina 
de Solesmes, quantos outros, pelos seus estudos, conferências, 
publicações ou, então, pela prática directa e saborosa da liturgia e da 
pastoral litúrgica, criaram, ao longo dos últimos decénios, o clima que 
tornou possível incluir na temática de um Concílio Ecuménico, como 
foi o Vaticano 11, e com o relevo de uma "Constituição", a sagrada 
liturgia? 

Pelo que a nós diz respeito, desejo dizer aqui em voz alta, e 
referindo-me só aos que já morreram, alguns nomes. Primeiro o do 
Doutor António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, professor da Faculdade 
de Teologia e, após a supressão desta em 191 O, da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra. O Doutor Vasconcelos publicou 
em 1898 um Compêndio de Liturgia Romana em dois volumes, 
reeditado em 1901. Desse livro disse D. António Coelho o seguinte: 
"O douto lente da Universidade de Coimbra introduz os ritos com notas 
históricas e teológico-ascéticas, que muito têm contribuido para incutir 
no clero português a compreensão e o amor da liturgia "(D. António 
Coelho, Curso de Liturgia Romana, 1.º vol., Braga,. 1941, pág. 249). 

Como não referir sobretudo o nome deste homem, D. António 
Coelho, o conhecido beneditino que restaurou a ordem beneditina em 
Portugal e dirigiu durante vários anos a revista litúrgica Opus Dei, que 
precedeu a Ora et Labora, dos beneditinos de Singeverga, e nos deu, 
no seu Curso de Liturgia Romana (a 2. ª edição é de 1941) não só a 
descrição dos ritos e a sua história, mas também a história do 
movimento litúrgico até à data da publicação do Curso e ainda, 
sobretudo, a teologia da liturgia, antecipando, nesses ensinamentos, 
aquilo que viria a constituir o primeiro capítulo da Constituição conciliar, 
o qual tem por título: Princípios gerais para a restauração e o progresso 
da sagrada liturgia, e designadamente do seu primeiro apartado : 
Natureza da sagrada liturgia e a sua importância na vida da Igreja 
(nn. 5 a 13). 

E como não evocar também, numa pré-história do movimento 
que levou à promulgação e constituição que abre com as palavras 
"Sacrosanctun Conciliun", a figura de Mons. José Manuel Pereira dos 
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Reis, um dos últimos alunos da velha Faculdade de Teologia de 
Coimbra e depois pároco da paróquia dos Anjos em Lisboa, reitor do 
Seminário dos Olivais, conselheiro da Embaixada de Portugal junto da 
Santa Sé, e, finalmente , membro da comunidade beneditina de 
Singeverga, onde veio a morrer em 13 de Maio de 1960. 

Nos vários cenários em que a sua vida se desenrolou, Mons. 
Pereira dos Reis foi, sobretudo pela sua palavra em palestras ou 
conversa fluente, seNido por uma memória prodigiosa (que pena que 
tivesse tanta aversão a pegar na caneta!) um doutrinador e um apóstolo 
da sagrada Liturgia. Quantos de nós lhe devemos, directa ou indirecta
mente, ter-nos aberto o caminho para penetrar no mistério da Igreja e, 
nele, para aquilo que a Constituição conciliar designou como sendo "o 
cimo e a fonte da vida cristã" (n. 1 O). - D. Eurico Dias Nogueira -+
revista "Estudos". 

Esta é a pré-história remota da Constituição sobre a sagrada 
Liturgia - Uma pré-história em que cada país de tradição cristã tem 
nomes de pessoas e de publicações ou acções concretas a apresentar. 
Basta ter-lhe feito esta breve alusão. Mas há uma pré-história mais 
recente que precedeu imediatamente a reflexão conciliar e a aprovação 
de respectivo documento: esta foi o trabalho da Comissão preparatória. 

Dentro da Comissão foram criadas treze sub-comissões, a cada 
uma das quais foi confiado um dos seguintes temas: 

-Mistério da liturgia e a sua relação com a vida da Igreja 
-A Missa 
-A concelebração sacramental 
- O Ofício divino 
- Os sacramentos e os sacramentais 
- O calendário litúrgico 
-A língua latina 
-A formação litúrgica 
-A participação dos fiéis na sagrada Liturgia 
-A adaptação da língua à tradição e à cultura dos povos 
-As simplificação das vestes litúrgicas 
-A música sacra 
- A arte sacra 

O simples enunciado dos temas fica já a indicar a vastidão do 
campo da liturgia e o trabalho imenso que o Concílio teve de realizar. 

É sabido que os trabalhos conciliares começaram precisamente 
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pelo debate sobre a sagrada Liturgia. O primeiro volume enviado aos 
Padres conciliares no Verão de 1962, com os temas a serem discutidos 
no concílio continha os seguintes esquemas por esta ordem: 

As Fontes da Revelação 
A guarda fiel do Depósito da Fé 
A ordem moral cristã 
A castidade, o matrimónio, a família e a virgindade 
A Sagrada Liturgia 
Os meios de comunicação social 

Era um volume de mais de duzentàs páginas. Outros se lhe 
seguiram depois, num total de cerca de 70 esquemas. 

Muitos destes projectos não chegaram a ser discutidos na aula 
conciliar por falta de tempo pois, pelo andar dos trabalhos nas primeiras 
semanas, logo se deu conta de que podiam desiludir-se os Padres 
que esperavam que o Vaticano 11 ia ser trabalho para dois meses 
apenas. Mais disso se convenceram - não sem uma certa angústia 
para alguns - quando se chegou ao fim da primeira sessão (8 de 
Dezembro de 1962) sem sequer se ter conseguido aprovar por completo 
o primeiro. 

Mas voltemos atrás. 
O Concílio abriu solenemente no dia 11 de Outubro. Era uma 

quinta-feira. Celebrava-se, então, a festa da Maternidade Divina de 
Virgem Maria. Percebia-se, facilmente, qual tinha sido a intenção do 
Papa João XXIII ao marcar para esse dia a abertura do Concílio. Uma 
cerimónia deslumbrante, como nunca os meus olhos tinham visto ... 

No dia seguinte realizou-se a primeira congregação geral, durante 
a qual foram distribuídas as folhas (1 O folhas) em cada uma das quais 
os Padres deviam escrever 16 nomes de membros do Concílio que 
julgassem mais aptos para formarem as Comissões Conciliares. 
Dezasseis nomes constituíam dois terços do total de caáa Comissão; 
a designação do terço restante era da competência do Papa. O Papa 
reservava-se a escolha de 9 membros, para colmatar algum 
esquecimento dos Padres ou as lacunas deixadas em aberto pelo 
facto da existência de episcopados mais numerosos ou mais influentes. 
Sem essa possibilidade de intervenção do Papa, as Igrejas das 
pequenas nações ou dos países novos não conseguiam ter qualquer 
representação nas Comissões conciliares ou obteriam apenas uma 
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escassa representação. Aconteceu assim com a Igreja de Portugal 
que acabou por ter logo de princípio um membro seu eleito pela 
assembleia conciliar (Trindade Salgueiro) e dois designados pelo Papa 
(o Cardeal Gonçalves Cerejeira e o Bispo de Coimbra D. Ernesto 
Sena de Oliveira) . 

No dia 13 de Outubro reuniu-se de novo a assembleia conciliar 
para proceder às eleições. 

Sucedeu então o inesperado. Ao abrir a sessão, o Cardeal 
Liénart, Bispo de Lille, que fazia parte do Conselho de Presidência, 
propôs que não se fizesse naquele dia a eleição dos membros das 
comissões, mas que se deixasse isso para mais tarde. Os Bispos 
vindos não apenas da Europa mas de continentes mais remotos haviam 
chegado a Roma dois ou três dias antes: não estavam ainda 
ambientados nem se conheciam mutuamente. Era necessário que, 
antes de procederem à eleição dos membros das comissões conciliares, 
se encontrassem uns com os outros, onde e do modo que julgassem 
mas conveniente. 

A intervenção do Cardeal Liénart foi uma bomba que caiu na 
aula conciliar. Um jornal de Paris (o Paris-Soii), na tarde desse mesmo 
dia, titulava assim a notícia sobre este primeiro acto do Concílio: "Os 
Bispos franceses em revolta no Concílio!". Uma revolta! O jornalista 
não fazia a coisa por menos. Os Bispos visados não deixaram de 
reagir vivamente perante tais especulações, pois recearam que, no 
futuro, toda a Sl!a acção fosse comprometida por títulos de sensação. 

A verdade é que a proposta do Cardeal Lidnart foi secundada, 
logo ali, pela intervenção do Cardeal Frings, Arcebispo de Colónia, e 
pela salva de palmas de grande número de Padres conciliares. 

Nada disto estava previsto, nem mesmo o modo abrupto como o 
Cardeal Liénart tomou o microfone das mãos do Presidente da 
assembleia (que, naquele dia, era o Cardeal Tisserant), para fazer a 
sua inesperada proposta. 

Os moralistas chamam a um acto desta natureza, que não está 
previsto nem na lei geral nem nos regulamentos, uma "epiqueia". Há 
epiqueias que são um sopro do Espírito Santo. "Um momento de 
hesitação - escreve Laurentin no seu Bilan du Concile - teria bastado 
para que o Concílio Vaticano 11 fosse um Concílio diferente". 

É fácil perceber porquê. Sem aqueles dias de contacto, os Padres 
conciliares seriam naturalmente levados a eleger como membros das 
comissões conciliares os Padres que já pertenciam às comissões 
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preparatórias. Em vez de uma autêntica eleição consciente e livre, 
seria a confirmação de membros já anteriormente designados. E esses 
membros já haviam dado provas do que valiam e da orientação que 
queriam dar ao Concílio. Acontecia que muitos Padres não estavam 
de acordo com o teor de alguns dos esquemas que já tinham em 
mãos. 

Foi assim que o Concílio só começou a reflexão sobre os temas 
propostos no dia 22 de Outubro, passados que eram onze dias sobre 
a abertura. E começou pelo esquema da Sagrada Liturgia. Quatro dos 
membros da comissão preparatória foram eleitos para a comissão 
conciliar e muitos dos consultores foram reconduzidos na sua qualidade 
de peritos. Não aconteceu o mesmo com o secretário. 

Pode perguntar-se por que é que o Concílio iniciou os seus 
trabalhos pelo esquema da sagrada Liturgia. A resposta é-nos dada 
pelo Padre Bugnini que, no caso, é uma testemunha altamente 
qualificada. Diz ele no volumoso livro (nada menos que 930 páginas) 
que publicou depois do Concílio e que tem por título Riforma Liturgica 
(1948-1975). A edição é de 1983: 

"Dos sete esquemas contidos no primeiro volume dos_Schemata, 
que deveriam ser examinados no Concílio, os primeiros quatro, de 
carácter doutrinal, não encontraram acolhimento favorável. Começar o 
Concílio pelo exame daqueles esquemas era o mesmo que embrenhar
-se num labirinto de discussões teológicas". 

A observação de Bugnini é exacta. Lembremos apenas o que se 
passou com o esquema que tinha por título "De Fontibus Revelationis". 
O próprio título "As Fontes da Revelação" (no plural) prestava-se já a 
confusão e polémica: partia do princípio que a Revelação tinha duas 
fontes constitutivas: a Escritura e a Tradição e que esta doutrina tinha 
sido definida no Concílio de Trento.Ora estudos históricos feitos nos 
últimos decénios haviam chegado à conclusão que tal afirmação 
laborava numa grave confusão: confundia a doutrina autêntica do 
Concílio de Trento com a interpretação que dela tinha dado a maioria 
dos teólogos católicos pós-tridentinos. 

O debate passou para o Vaticano 11 e levou tempo a chegar ao 
fim. Lembremo-nos que a Constituição Dei Verbum sobre a Divina 
Revelação (a expressão: De Fontibus foi posta de lado) só veio a ser 
aprovada na terceira sessão (ou período) conciliar, isto é, em Outubro 
de 1964. Esclarecia-se qual é o papel da Escritura e da Tradição (e 
também do Magistério) em relação à Revelação. Uma coisa ficava 
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clara: se a Tradição era elemento constitutivo ou apenas interpretativo 
da Divina Revelação era questão em aberto.Nessa decisão cabiam 
católicos e protestantes . 

Começar, pois, o Concílio por um tema que se apresentava 
como polémico pela própria maneira de o enunciar seria, de facto, -
como dizia Bugnini - perder-se num labirinto. Os membros da 
presidência e muitos outros Bispos estavam apreensivos e fizeram 
chegar ao Papa João XXIII as sua apreensões. 

Foi assim que no dia 16 de Outubro (cinco dias depois da 
abertura do Concílio e quando os Padres conciliares, em virtude de 
uma "epiqueia" providencial, estavam ocupados em se consultarem 
uns aos outros em ordem à eleição das comissões conciliares) o Papa 
João XXIII decidiu que o debate conciliar começasse pelo tema da 
sagrada Liturgia. 

"Era o implicito reconhecimento - escreveu Aníbal Bugnini -
da maturidade e da importância do tema. Mas a decisão importava 
riscos também: abrindo o caminho, o tema da liturgia tornava-se como 
que o banco de ensaio de todo o processo conciliar. O ensaio -
conclui Bugnini -deu bom resultado. 

Hoje, ao olhar para trás- a observação é minha- para além 
destas razões pragmáticas, podemos descobrir outras. O debate sobre 
a sagrada Liturgia permitia aos Padres conciliares abordar o tema da 
Igreja - que iria ser, (sem que tal tivesse sido previsto), o tema 
central do Concílio - a partir da sua relação com Deus, dado que a 
"Ecclesia Orans"- isto é, a Igreja na sua função litúrgica - é uma 
dimensão essencial da Igreja. Numa época da história em que, no 
tratamento dos problemas, dominam as considerações de tipo 
sociológico sobre as perspectivas teológicas, o facto de o Concílio 
Vaticano 11 ter iniciado os seus trabalhos pelo ângulo da sagrada 
liturgia era sintomático. A Igreja não se conformava a considerar-se, 
ou a ser considerada, como uma espécie de "Cruz Vermelha 
Internacional", com finalidades exclusivamente filantrópicas, mas fazia 
o propósito de se ver à luz da Palavra de Deus, a única capaz de lhe 
proporcionar a verdadeira perspectiva. 

No discurso de encerramento do segundo período conciliar (4 
de Dezembro de 1963) o Papa Paulo VI mostrava o seu contentamento 
(animus Noster sincero gaudio exsultat) ao verificar o resultado do 
debate conciliar sobre o tema da sagrada Liturgia. Dizia assim: 

"Vemos que se respeitou nele a escala dos valores e dos 
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deveres: Deus, em primeiro lugar; a oração, a nossa primeira obrigação; 
a liturgia, fonte primeira da vida divina que nos é comunicada, primeira 
escola da nossa vida espiritual, primeiro dom que podemos oferecer 
ao povo cristão que junto a nós crê e ora, e primeiro convite dirigido 
ao mundo para que solte a sua língua muda em oração feliz e autêntica 
e sinta a inegável força regeneradora, ao cantar connosco os divinos 
louvores e as esperanças humanas, por Cristo Nosso Senhor e no 
Espírito Santo" (Enchiridion Vaticanum, EDB, pag. 127, n-212*). 

Mas para chegar a este feliz resultado, quantos trabalhos, 
canseiras e até fricções de que não faz economia a mais santa das 
actividades! Essas fricções são sinal não tanto da má vontade dos 
homens como das suas limitações, das suas lacunas, e, às vezes 
também, do seu temperamento. Coisas inevitáveis, mesmo que se 
tratasse de uma assembleia em que não houvesse senão sábios e 
santos. 

Destas fricções - daquelas que chegaram ao nosso conheci
mento - darei apenas um ou outro exemplo. O primeiro refere-se ao 
Secretário da comissão preparatória, Mons. Aníbal Bugnini, que foi o 
centro das contradições. Sobre ele caíram as suspeitas de 
conservadorismo e de progressismo. Mais deste do que daquele. 

O primeiro presidente da comissão preparatória foi o Cardeal 
Caetano Cicognani. No mês de Janeiro de 1962 o esquema sobre a 
sagrada liturgia estava pronto. O Padre Bugnini levou-o ao presidente, 
para que o assinasse. Só com a assinatura do presidente podia ser 
enviado à Comissão Central do Concílio. 

O Cardeal Cicognani - diz Bugnini no seu livro de memórias -
recebeu o documento com alegria e temor ao mesmo tempo. Como 
acontecia sempre que tinha de tomar uma decisão empenhativa, 
hesitou, quis voltar a ler o documento. Passou uma semana. Final
mente, no dia 1 de Fevereiro de 1962, assinou-o e enviou-o à Secretaria 
do Concílio. Foi o seu último acto oficial. Quatro dias depois, no dia 5 
de Fevereiro, silenciosa e serenamente voltava à "Casa do Pai". 

No dia 22 de Fevereiro era nomeado presidente da comissão 
preparatória o novo prefeito da Congregação dos Ritos (era assim que 
então se chamava) o Cardeal Arcádio Larraona. O Cardeal Larraona 
era espanhol, claretiano, jurista, de tendência conservadora. Não lhe 
tinha agradado o documento assinado pelo seu predecessor na 
comissão preparatória, o Cardeal Caetano Cicognani. Resultou daí o 
seguinte: quando, por ocasião da abertura do Concílio, se procedeu à 
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constituição das Comissões Conciliares, todos os secretários das 
comissões preparatórias (de designação papal) foram confirmados, à 
excepção do Padre Aníbal Bugnini. Pesava sobre ele a acusação de 
ser progressista. Para o lugar de Bug nini o Cardeal Larraona foi buscar 
um franciscano, o Padre Fernando Antonelli. 

Estava-se no início do Concílio. O debate conciliar não alterou 
substancialmente o texto elaborado pela Comissão preparatória. A 
Constituição sobre a sagrada Liturgia acabou por ser aprovada, no 
segundo período conciliar (4 de Dezembro de 1963, fez há pouco 30 
anos) por 2.147 votos a favor, tendo apenas 4 votos contra. Era a 
demonstração de que a Comissão preparatória, de que o Padre Bugnini 
era o elemento mais preponderante, tinha tido a intuição antecipada 
de qual era o desejo e o pensar dos Padres conciliares. 

Aprovada a Constituição sobre a sagrada Liturgia, era necessário 
agora pô-la em prática: descer dos princípios gerais às aplicações 
concretas. Se o primeiro trabalho tinha sido delicado, mais delicado se 
afigurava o segundo. Ele requeria competência, ousadia e ponderação. 
Para realizar esse trabalho o Papa Paulo VI constituiu um "Conselho", 
à frente do qual colocou o Cardeal Lercaro, Arcebispo de Bolonha. O 
Conselho era formado por 51 membros.Entre eles contava-se D. 
Agostinho Lopes de Moura, então Bispo de Portalegre . Os consultores 
e conselheiros eram muito mais numerosos. Mas a maior novidade foi 
a seguinte: para secretário do Conselho o Papa Paulo VI foi buscar o 
Padre Aníbal Bugnini que até então (estava-se no mês de Janeiro de 
1964) ficara como que arrumado na gaveta. A decisão de Paulo VI era 
a maneira corajosa de reparar uma dívida e de sarar uma ferida. 

Não era nada fácil o trabalho cometido ao Conselho para a 
aplicação da sagrada Liturgia. Os mais velhos de entre nós lembram
-se das modificações que foram sendo gradualmente introduzidas nos 
ritos sagrados, das experiências que foi preciso fazer em lugares 
determinados, os quais serviam como que de laboratórios de ensaio, 
das resistências encontradas em certos países. Por aquilo que me é 
dado conhecer, devo dizer que Portugal foi daqueles países em que 
essas resistências menos se notaram e a reforma litúrgica se fez com 
mais ordem e menos sobressaltos. 

Se nos déssemos agora ao trabalho de comparar, por exemplo, 
os ritos da Missa antes e depois do Concílio (fê-lo há pouco, o liturgista 
francês Pierre Jounel, num livro notável, que acaba de ser traduzido 
para português), daríamos conta da extensão das modificações 
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introduzidas. A leitura desse livro levou-me à conclusão que o Missal 
chamado de S. Pio V, promulgado em 1570, para dar cumprimento às 
decisões do Concílio de Trento, como que canonizou a decadência 
litúrgica a que se tinha chegado ao longo de toda a Idade Média. Por 
outro lado, o Missal saído do Concílio Vaticano 11 faz-nos voltar, sem 
arcaísmos descabidos, ao período áureo da liturgia da Igreja dos 
séculos V e VI. Não chego, por isso, a compreender a celeuma que se 
levantou com a defesa do "Missal de S. Pio V", contrapondo-o áquele 
que é o resultado da reforma do Vaticano 11 e ficou conhecido como 
sendo o "Missal de Paulo VI". Não houve processos a que se não 
deitasse mão para denegrir a reforma litúrgica, de modo especial, a 
reforma do ritual da Missa: publicações volumosas, panfletos ligeiros, 
manifestações públicas, abaixo-assinados enviados às instâncias 
superiores da Igreja e ao próprio Papa. Mons. Aníbal Bugnini, pelo 
lugar que ocupava, foi , ainda desta vez, o mais atingido. Não faltou 
quem o acusasse de pertencer à maçonaria e apontasse a sua 
actividade dentro do "Consilium" como uma manobra para desviar a 
Igreja da sua fidelidade às nascentes. 

Um escritor italiano, Tito Casini, denominava nada menos como 
sendo uma "traição" a reforma litúrgica. Fazia-o num livro a que deu 
por título "La tunica stracciata" (= A túnica rasgada), editado em Roma 
em 1967. Semelhante foi a atitude das Fraternidades "S. Pio X", sob a 
responsabilidade do bispo Marcel Lefêbvre. 

Foi tal a. perturbação que homens sensatos como o Cardeal 
Ottaviani, antigo prefeito da Congregação do Santo Ofício (agora 
chama-se da Doutrina Fé) , se sentiram na obrigação de escrever uma 
carta ao Papa, chamando a atenção para os termos em que a "Instrução 
Geral do Missal Romano" de Abril de 1969 se referiu à Eucaristia: 
parecia-lhe ver nela laivos de protestantismo. Não tinham razão, mas 
o Papa Paulo VI, sempre muito sensível a tudo quanto fosse fidelidade 
à ortodoxia, mandou que a Congregação da Doutrina da Fé estudasse 
devidamente a Instrução de modo a que não se pudesse apontar nela 
a mais leve suspeita de desvio doutrinal. O texto da Instrução ficou 
inalterado, mas antepôs-se-lhe um Proémio, com numeração 
independente do resto do texto, em que se expõe, ainda com mais 
clareza, a doutrina católica acerca do sacrififício da Missa. 

Voltando agora atrás, verificamos que os pontos quentes que 
polarizaram o debate no seio da Comissão preparatória de 1960 a 
1962 foram também aqueles que provocaram mais viva discussão nas 
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congregações gerais do Concílio nos meses de Outubro e Novembro 
de 1962. Esses pontos foram sobretudo dois: o da língua litúrgica e o 
da música litúrgica. 

O problema da língua era o mais delicado. 
Os membros da Comissão preparatória- e, depois, os Padres 

conciliares - não podiam esquecer a importância da língua latina 
para a Igreja do Ocidente. Os mais abundantes tesouros da literatura 
cristã não-bíblica estavam vazados na língua do Lácio. Os Padres do 
norte de África tinham escrito em latim e criado um vocabulário que 
entrou a fazer parte do património da Igreja. Como não lembrar aqui 
os nomes de Tertuliano, de S. Cipriano, bispo de Cartago, e de Santo 
Agostinho? Os grandes teólogos medievais escreveram em latim; mas 
não apenas eles; escreveram também em latim os teólogos post
tridentinos, desde Francisco Suarez até ao Cardeal Billot. Os 
documentos da Igreja do Ocidente -dos Concílios, do magistério do 
Papa e das Congregações romanas, quando dirigidos a toda a Igreja 
- estão escritos em latim. A liturgia da Igreja do Ocidente utilizava o 
latim e muitos dos homens que trabalharam na preparação dos 
documentos conciliares -também eles, escritos em latim - estavam 
convencidos de que o uso do latim era não só uma demonstração da 
unidade da Igreja mas também um factor dessa mesma unidade. Era, 
além disso, uma expressão cultural de suma importância. 

Tudo isso explica que o bom Papa João tivesse assinado, nas 
vésperas do Concílio, junto do túmulo de S. Pedro, como que a dar
lhe maior solidariedade, um documento chamado Veterum Sapientia, 
que devia dar- assim esperava o Papa- ao ensino e à aprendizagem 
do latim, nos Seminários e Faculdades eclesiásticas, uma importância 
capital. De facto não foi assim. 

Havia também o reverso da medalha. Primeiro, o latim não 
ocupou sempre, mesmo na Igreja do Ocidente, o lugar que veio a 
ocupar a partir do século III. Até então a língua falada pelo povo, 
mesmo em Roma, não era o latim, mas o grego; e fora nesta língua 
que os livros do Novo Testamento haviam sido escritos e que foram 
celebrados, durante mais de dois séculos, os divinos mistérios não só 
nas liturgias dependentes de Bigâncio - a nova Roma do Ocidente -
mas também na velha Roma do Ocidente. Mas ao lado do grego, 
quantas outras línguas não haviam sido utilizadas sobretudo na sagrada 
liturgia ou mesmo na divulgação do Evangelho! Basta pensar no Egipto, 
na Síria e no mundo eslavo. 
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Sabia-se também que nos países de m1ssao os alunos dos 
Seminários e os Sacerdotes vinham sentindo especial dificuldade em 
aprender uma língua que é estranha ao seu ambiente cultural. "Os 
pedidos em matéria de língua vernácula ou de adaptação - nota o 
Padre Gy- vindos das jovens Igrejas ou da América latina iam mesmo 
além das propostas da Comissão pré-conciliar." 

Os membros da Comissão preparatória tiveram presentes todos 
estes dados, embora com sensibilidades diversas. Todos pretendiam 
a conservação do latim e todos também estavam abertos à introdução 
das línguas vivas na sagrada liturgia. Em que medida? Aqui surgiam 
as divergências. As fórmulas adoptadas pela comissão preparatória 
eram suficientemente elásticas para suscitar o debate na aula conciliar, 
deixando aos Padres a decisão final. 

Para esta decisão final julgo que muito concorreu uma circuns
tância que me apraz recordar. A congregação geral de cada dia iniciava
-se com a cerimónia da intronização do Evangelho a que se seguia a 
celebração da Eucaristia. Todas as famílias litúrgicas tiveram acesso 
à basílica de S. Pedro. No meu caderno de apontamentos do primeiro 
período conciliar encontro referência à celebração da Missa nos 
seguintes ritos: romano, bizantino-melquita, dominicano, antioqueno, 
maronita, bracarense, paloslávico, armeno, bizantino-ucraniano, 
etiópico, siro-malabar, caldeu. Nos períodos seguintes tivemos 
oportunidade de assistir- de facto, era assim mesmo, assistir .. . - à 
celebração eucarística ainda noutros ritos. A Secretaria do Concílio 
tinha o cuidado de mandar distribuir antecipadamente um folheto 
explicativo, sempre que a liturgia eucarística era celebrada em rito 
diferente do rito romano. Para muitos de nós estas celebrações 
constituíam uma novidade. Pude fazer minhas, à letra, as palavras de 
Laurentin ao descrever esta situação: "Os Padres conciliares deram 
conta da variedade das liturgias católicas e libertaram-se assim do 
formalismo. Experimentaram também o que existe de deprimente em 
não compreender uma língua litúrgica estrangeira, e ficar inactivos 
como simples fiéis. A importância destes factos e destas experiências 
vividas não foi menor do que a dos debates simultâneos para fazer 
antever as grandes intuições do Concílio (Bilan du Concite). 

Entre essas intuições esteve a da introdução das línguas vivas 
na liturgia. 

A intenção dos Padres conciliares não era abolir o latim e irradiá
-lo mesmo das celebrações litúrgicas. Os Bispos do Vaticano 11 sabiam, 
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por experiência própria, o valor da língua latina, "harmoniosa e genial, 
robusta e austera, irradiante e sedutora - as expressões são de 
Mons. Aníbal Bugnini - . na qual gerações e gerações de cristãos 
tinham rezado "(0. c. pag. 56); sabiam também, por experiência própria, 
mesmo que não tivessem a facilidade de compor um discurso em 
latim de improviso, como viam fazê-lo a Mons. Péricles Felici, Secretário 
Geral do Concílio, quanto o uso da língua latina ia facilitando os 
trabalhos do Concílio. Eles podiam repetir as palavras que escreveu 
no seu diário o Padre Léon Dehon, jovem sacerdote francês que 
exerceu funções de estenógrafo no Concílio Vaticano I: "Sem o latim 
- diz ele - esta grande assembleia teria degenerado numa babel de 
línguas; graças à língua latina, os bispos puderam facilmente trocar 
entre si as suas ideias. Se nem todos a falavam com a mesma 
facilidade, todos a podiam compreender sem grande esforço". 

É neste contexto que se devem apreciar as decisões do Concílio 
acerca do uso das línguas vivas na sagrada Liturgia. 

O Concílio começou por estabelecer o seguinte princípio de 
ordem geral logo no início do n.º 36. 

§ 1 " O uso da língua latina, salvo um direito particular, seja 
conservado (servetur) nos ritos latinos." 

Mas acrescentava logo a seguir num 2 §:" Dado, porém, que 
quer na Missa quer na administração dos sacramentos quer nas outras 
partes da liturgia, não raro o uso da língua vulgar pode tornar-se 
bastante útil para o povo, estabelece-se que se possa conceder uma 
parte mais ampla, e especialmente nas leituras e nas monições, em 
algumas orações e cantos, segundo as normas que a seguir se 
definem". 

A propósito da introdução das línguas vivas designadamente na 
celebração da Eucaristia, o Concílio estabelecia o seguinte: 

"Pode dar-se um lugar côngruo à língua vernácula nas Missas 
celebradas com povo, sobretudo (praesertim) nas leituras, na oração 
comum e, segundo as condições dos lugares, também nas partes que 
dizem respeito ao povo. Tenha-se cuidado, porém, que os fiéis possam 
juntos recitar ou cantar. também em língua latina, as partes do Ordinário 
da Missa que a eles competem" (n.º 54). 

E acrescentava: "Se nalgum lugar parecesse oportuno um uso 
mais amplo da língua vulgar na celebração da Missa, proceda-se de 
acordo com as normas estabelecidas precedentemente, isto é, o recurso 
quer à Santa Sé quer às assembleias episcopais territoriais - por 
putras palavras, às respectivas conferências dos Bispos. 

23 



Estava, pois, estabelecido o princípio. As palavras do Concílio 
eram cautelosas, tanto para impedir uma invasão arbitrária das línguas 
vivas, como para, se as circunstâncias o exigissem, permitir o que 
fosse julgado conveniente sem ir contra a letra do Concílio. Ao falar 
da introdução das línguas vivas na liturgia tinha havido o cuidado de 
deixar no texto conciliar umas pequenas palavras que permitiam uma 
certa ilasticidade à autoridade competente. Por exemplo: "Nas Missas 
celebradas com o povo, pode dar-se um lugar côngruo à língua 
vernácula sobretudo (praesertim) nas leituras, na oração comum ... 
Este praesertim (= sobretudo) significa que o uso do vernáculo não 
ficava limitado aos casos nominalmente apontados (leitura, oração 
comum ... ), mas podia estender-se mais longe. E ao dizer "se nalgum 
lugar parecesse oportuno um uso mais amplo da língua vulgar na 
celebração da Missa ... ", abria-se a porta para que esse uso "mais 
amplo" entrasse pelo cânon dentro e pelas próprias palavras da 
consagração . Uma vez furado o dique, era praticamente impossivel 
impedir que ele se abrisse mais do que a maioria de nós teria previsto. 

Muitos homens de cultura, que viam na Igreja, na sua língua e 
nos seus ritos litúrgicos, uma escola em que se aprendia a respeitar a 
ordem e as tradições culturais, ficaram escandalizados com tamanha 
liberdade. Constituiu-se até na Suiça uma associação que se deno
minou Una Voce para a defesa do património cultural de que a Igreja 
parecia abdicar tão facilmente . Antecipadamente o Papa Paulo VI res
pondia a essa tentação de escândalo. Dizia o Papa, repetindo Santo 
Agostinho: "É melhor que nos censurem os doutos do que se mantenha 
ininteligível para o povo a liturgia". 

Esta palavra do Papa Paulo VI dá-nos a razão última da reforma 
litúrgica. Esta não se fez por meras razões de arcaísmo histórico: para 
recuperar ritos caídos em desuso, como se recupera um monumento 
do tempo dos celtas ou dos visigodos, a fim de não deixar perder um 
valor que pertence ao património cultural de um povo ou até da 
humanidade. 

Quem conhece a Constituição sobre a Sagrada Liturgia sabe 
que ela não se reduz aos problemas da introdução das línguas verná
culas na celebração dos divinos mistérios. A sua temática é muito 
mais ampla. Basta lembrar o lugar dado à Sagrada Escritura quer nas 
celebrações eucarísticas, quer na celebração dos sacramentos e dos 
sacramentais. 

Não quero esquecer outra novidade: a da introdução do rito da 
concelebração eucarística. Quem se lembra, como eu, como é que os 
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sacerdotes se avinham, por exemplo, por altura dos exercícios 
espirituais em que era preciso montar pequenos alteres não só nas 
capelas, mas até ao longo dos corredores da casa de retiros para 
cada um, individualmente, poder dizer Missa - como se dizia nesse 
tempo -, dá conta da importância da introdução da concelebração 
eucarística. Está em causa não apenas um aspecto prático, ia a dizer 
cenográfico, mas também- e sobretudo- a unidade da celebração 
em que a Igreja da terra se une à Jerusalém celeste, em que o 
celebrante é o mesmo: Cristo, o único e eterno sacerdote. 

A reforma litúrgica fez-se por uma razão pastoral: para permitir 
ao povo cristão uma participação digna deste nome. "Deseja arden
temente a Mãe Igreja -diz-se logo no primeiro capítulo da Constituição 
sobre a Sagrada Liturgia - que todos os fiéis sejam guiados para 
aquela plena, consciente e activa participação nas celebrações 
litúrgicas, que é requerida pela própria natureza da liturgia e à qual o 
povo cristão tem direito e o dever em virtude do Baptismo." (n. 14). 

Participação plena, consciente e activa do povo cristão! Aqui 
está a palavra-chave da Constituição sobre a Sagrada Liturgia e de 
toda a reforma litúrgica. Foi para permitir e alcançar essa participação 
que se fez (e se faz) a reforma litúrgica. Não é apenas o uso da língua 
vernácula que está em causa (n. 36, e 34); estão em causa também o 
canto e a música sacra (n. 112 e ss.); estão em causa a simplificação 
dos ritos dos sacramentos e a eliminação de certos elementos que 
tornam menos claras a natureza e a finalidade deles (n. 62); o 
alargamento da mesa da Palavra de Deus (n. 51); a revisão e o 
enriquecimento do ofício divino (n. 83 e ss.); e, no que diz respeito à 
arte sacra, está em causa "a construção digna e apropriada dos edifícios 
sagrados, a forma e a erecção dos altares, a nobreza, a disposição e 
a segurança do tabernáculo eucarístico, a funcionalidade e a dignidade 
do baptistério, a conveniente disposição das imagens, da decoração e 
da ornamentação (n. 122 e ss.). Todas estas determinações têm em 
vista, em última análise, uma participação plena, consciente e activa, 
dos fiéis no divinos mistérios. 

O Concílio não esqueceu a chave e o segredo de toda esta 
renovação que permita tal participação: a chave está na formação dos 
pastores de almas e na sua formação litúrgica, de modo que eles 
sejam os primeiros a deixar-se penetrar do "espírito e da força da 
liturgia" (lpsi animarum pastores spiritu et virtute liturgiae penitus 
imbuantur in eaque efficiantur magistri), n. 14. 
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O livro do Padre Pierre Jounel, a que há pouco aludi, faz, a 
traços largos, a história do modo como se passou de uma ampla e 
activa participação nos ritos sagrados, designadamente da Missa, nos 
séculos de ouro da vida litúrgica, para uma mera assistência feita por 
obrigação ou então por devocionismo, à margem do qual passavam (e 
passam) as riquezas dos mistérios cristãos. 

Transcrevo alguns parágrafos. 
"A Idade Média do românico e do gótico, que enriqueceu o 

património cristão com tantas obras-primas, viu nascer e desenvolver
-se o culto da Eucaristia fora da Missa, mas manteve o povo dos 
baptizados apartado da refeição do Senhor ( ... ). Durante todo este 
período, não deixou de acentuar-se a falta de participação dos fiéis na 
celebração da Eucaristia. A comunhão tornara-se tão rara que em 
1215 o IV Concílio de Latrão teve de impor a comunhão pascal como 
um mínimo. Um S. Luis de França comungava apenas cinco ou seis 
vezes por ano. Doravante, quando isso se fazia, recebia-se o pão na 
língua (e não na mão, como fora costume até então] e os cristãos 
abstinham-se cada vez mais de receber o sangue de Cristo. A 
comunhão do cálice viria a desaparecer no século XIV( ... ). O emprego 
exclusivo do latim continuou a impedir o povo de usufruir da mesa da 
Palavra de Deus. A parede que separava o clero do povo concretizou
-se materialmente, a partir do século XIII, naquela com que os cónegos 
friorentos rodearam o coro das igrejas, onde cantavam diariamente o 
ofício divino. Entre a nave e o altar levantou-se a grade, ambão 
desmedido do Evangelho, que acabava por fazer do coro uma pequena 
igreja, exclusivamente clerical, dentro da grande igreja. Os fiéis tiveram 
de abandonar a missa solene em benefício das missas privadas, 
celebradas enquanto se desenrolavam os ritos daquela. De resto, isso 
não impedia que eles se acotovelassem diante da porta do santuário, 
para verem a hóstia no momento da elevação . 

Ver a hóstia! Tal era o desejo ardente de todos, que nisso 
encontravam simultaneamente uma profissão de fé na presença real e 
um sucedâneo da comunhão. 

Privados de uma verdadeira participação litúrgica na Missa, os 
fiéis seguiram o seu desenrolar mediante uma interpretação alegórica 
dos ritos, que se desenvolveu a partir do século IX e conheceu uma 
grande difusão no século XIII com os escritos do Bispo Durando de 
Mende. Ninguém se contenta já com os simbolismos fundamentais da 
liturgia (o pão, o vinho, a água, a luz), mas procura-se um significado 
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escondido em cada um dos gestos que o sacerdote realiza. Por 
exemplo, a passagem do padre da esquerda para a direita do altar, 
para aí ler sucessivamente a epístola e o evangelho, representa a ida 
de Jesus do pretório de Pilatos ao palácio de Herodes. 

Do ponto de vista dos ritos da celebração, pode dizer-se que no 
tempo de Inocêncio III (+ 1216) a Missa romana encontrou uma forma 
que viria a conservar até 1970. Mas à volta desses ritos estáveis; 
permanecia aberto o campo à criação musical. A polifonia vai ornar o 
antigo cantochão com uma veste sumptuosa. A seguir, o orgão fará 
ouvir a sua voz" (o.c. pág. 39-41 ). 

Disse já que um dos pontos delicados que polarizaram a atenção 
dos Padres conciliares e provocaram vivos debates foi o que diz 
respeito à língua litúrgica. Já me referi suficientemente a ele. O outro 
ponto foi precisamente este a que acaba de aludir o Padre Pierre 
Jounel: do canto e da música sacra. 

Os homens que, como membros do Conselho para a execução 
da Constituição sobre a Sagrada Liturgia, tiveram o encargo de traduzir 
em normas práticas e concretas os principias gerais da Constituição, 
foram, também neste campo, alvo de acesas contradições. Valeu-lhes 
a firmeza e a largueza de vista do Papa Paulo VI. 

A Constituição começara por falar com admiração e carinho da 
tradição musical da Igreja, a qual "constitui um tesouro de inestimável 
valor" (n. 112) e prescrevia que se devia "conservar e incrementar, 
com sumo cuidado, o património da música sacra". Mais: que eram de 
promover com empenho as "Scholae cantorum", especialmente nas 
igrejas catedrais (cf. n. 114) . 

Estabelecia, porém, o Concílio outras coisas, entre as quais as 
seguintes: 

1. ª os bispos e os outros pastores de almas têm o dever de 
cuidar convenientemente que, em todas as acções sagradas 
celebradas com canto, toda a assembleia dos fiéis possa 
dar a sua participação activa, como respectivamente se disse 
noutros lugares da Constituição conciliar; 

2.ª para que tal se torne possível, convém que se prepare uma 
edição de canto gregoriano que contenha melodias mais 
simples para uso das igrejas menores (n. 117) 

3.ª além disso, promova-se, com empenho, o canto popular 
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religioso, de modo que nos pios exercícios e nas próprias 
acções litúrgicas, de acordo com as normas e disposições 
das rúbricas, "fidelium voces resonare possint", quer dizer 
as vozes dos fiéis possam ser ouvidas (n. 118). 

Estas disposições conciliares, mesmo antes de serem 
promulgadas, provocaram vivas reacções, como refere Mons. Bugnini 
nas suas memórias. 

"A mudança de língua - de latim para vernáculo - impunha o 
abandono de formas apreciadas do passado e um esforço de criação 
nem fácil nem breve. Era necessário tempo, experiência, capacidade 
artística no campo literário e musical. Na base [da discrepância] esteve 
uma concepção diversa da função do canto sagrado na liturgia. Para 
uma certa categoria de artistas musicais, ele era considerado no seu 
aspecto de arte e de ornamento da celebração. Para os liturgistas, 
porém, e para os pastores e artistas musicais mais sensíveis às 
exigências pastorais, a função do canto é estrutural, de serviço, para 
melhor exprimir o mistério celebrado e, portanto, deve estar em relação 
com a índole, os momentos, as exigências dos vários momentos da 
celebração. Consequentemente, para uns o canto é papel sobretudo 
de pessoas especializadas; para outros, embora reconhecendo a 
indispensável função da Schola cantorum, não é lícito retirar ao povo 
a possibilidade de se exprimir com o canto, de maneira comunitária. 

O ambiente romano em particular, - são ainda palavras de 
Mons. Bugnini, -em virtude da existência de escolas especializadas, 
de organizações artísticas, de capelas musicais, era mais sensível ao 
lado artístico e à conservação dos valores do passado do que às 
exigências da participação popular. Por isso, o problema do canto e 
da música foi uma das cruzes da reforma." (o.c. pág. 853) 

Para os membros do "Consilium" para aplicação da Constituição 
sobre a Sagrada Liturgia não se tratava de uma disjuntiva (ou, ou), 
mas de uma copulativa (e,e). A Schola cantorum e as peças musicais 
- estas, "desde que correspondam ao espírito da acção litúrgica", 
como diz textualmente a Constituição (n. 116) - têm o seu lugar 
próprio. O que não está de acordo com a Constituição aprovada pelos 
Padres conciliares é que se impeça o povo de Deus de cantar e se 
reduza a sua presença à de meros assistentes ou espectadores, como 
na Ópera. 

O caminho escolhido pelo Concílio exige, porém, que, a pretexto 
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de pôr o povo a cantar, não se lhe ponham na boca composições de 
medfocre qualidade ou canções que ficariam bem, ou menos mal, 
num sarau de divertimento ou no encerramento de um "convfvio 
fraterno". Sobre a nova geração de compositores que trabalham neste 
campo pesa a grave responsabilidade de dar ao povo cristão, como 
nos tempos de Santo Ambrósio e de Santo Agostinho, composições 
musicais em que o valor da letra e a qualidade musical rivalizem um 
com a outra. 

t MANUEL DE A LMEIDA T RINDADE 

Bispo Emérito de Aveiro 
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