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E ’ um grato dever 

consignar neste lugar a amabilidade

Do Excelentíssimo Senhor Núncio Apostólico

D. B E N T O  ALOIS! M A SELLA

que, a pedido, sem demora, se declarou pronto para 

coadjuvar a correta elaboração desta edição.

Digne-se, pois, o benevolente protetor da ciência aceitar 

os protestos de gratidão do

obscuro AUTOR.
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PREKÁCIO DA PRIM EIRA  EDIÇAO

O Curso de Liturgia pretende introduzir nos vastos cam
pos da ciência iitúrgica. Por motivos principalmente peda
gógicos, restringe-se ao mais necessário. Uma ou outra vcz 
traz a matéria em Ordem prática, para evitar repetições. 
Destina-se a servir de livro dc.texto nas preleções litúrgicas 
e de livro de consulta para os arnigos da Liturgia.

PR EFA C IO  DA SEG U N D A  EDIÇAO

Mais depressa do que se podia esperar se esgotou a 
primeira edição do “Curso de Liturgia”, certamente graças 
à benevolência com que foi acolhida pelo colendo Episco
pado e venerandos Colegas. Nesta nova edição ainda mais 
do que na primeira, se explica a origem, ,o progresso, o 
significado dos ritos e fórmulas. Pois diz S. João Crisós
tomo: “Muitos celebram as festas e as conhecem pelo nome, 
mas ignoram-lhes a origem histórica e ocasional. Merece 
isto a censura de proceder muito vergonhoso e ridículo.”

Acrescentaram-se os decretos do Concílio Plenário Bra
sileiro, a explicação das Ordens maiores e menores, os dia
gramas das funções da Semana Santa e da Missa pontifical 
por oca.siãü da Visita pastoral, a.s festas da Epifania e Na
tividade de Maria Santíssima, etc.

Foi promulgada a encíclica Mystici Corporis Christi e 
recebida com sincera gratidão. No texto da nova edição dêste 
Curso, a encíclica foi mencionada e aproveitada.

Queira o Sagrado Coração de Jesus abençoar também 
esta edição para glória de sua Vida eucarística e santifi
cação de seus amados sacerdotes e fiéis.

São Leopoldo, Seminário Centra!, festa do N atal de Nosso 
Senhor, de 1942.

Pe. J. B. R e u s, S. J.
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C U R S O  D E  L I T U R G I A

I N T R O D U Ç Ã O

L  princípio dos seus_ Ex£.rcUios^£s.pirMu£iiSj S. InácioJ 
de Loiola define com pouGas_ palavras o dcvcr do^homêm j 
para cotn- o seu Criador. “Õ lioinem f o f  cn ãdjjlpara louvarL 
a Deus, Nosso Senlior. prestar-Lhe rcvcrciicia e servi-Lo 
e7 fazendo isto, salvar a sua alma. As^õüTraFTõIsãFdTa teira 
foram criadas por caüsá' ~do homéiiTi ê pâra''o '‘'ajüdár,., ri.T 
consecução do firn, para_ir^ quai f of criado.” -

Estas palavras são uma introdução adequada à Liturgia 
sacra. Pois o homem, criatura de Deus que é, depende dêle 
compietamente; a sua dependência deve-a reconhecer e ma
nifestar. Pela reverência interior reconhece a soberania de 
Deus sôbre a sua alma, fazendo, por exempio, os atos de 
fé, esperança e caridade; é o culto interior. Pelo louvor e 
serviço manifesta os sentimentos de sujeição por meio de 
sinais sensíveis; é o cuito exterior.

O homem não está sozinho na terra; há “outras coisas, 
criadas por causa dêie.” Estas outras coisas sâo, em pri
meiro lugar, os outros homens, vivos e mortos; em segundo 
lugar as criaturas irracionais, vivas e inanimadas. Devem 
auxiliá-lo na consecução do .seu fim; devem, portanto, em 
ação comum com êle, servir a divina Majestadç. Êste ser
viço comum de tôdas as criatúras é serviço de Deus, é Li
turgia, na acepção mais iata, embora imprópria, porquanto 
inciui todos os deveres do homem.

Nesta disciplina, porém, tomamos a palavra Liturgia no 
seu seníido próprio, significando um dever especial, o culto 
direto do Criador, cujos atos abrangemos com o nome de 
Virtude de Fíeiigião.

§ 1. NATUREZA DA LITURGIA

2. L Definição norninaL A palavra Liturgia significava:
1) na antiguidade, uma função profana, pública, não re

m unerada, p. e., a função de juiz, de festeiro de jogos pú
blicos, de diretor de teatro, de armador de navio, mesmo 
de operário público. Pois a palavra Liturgia deriva-se de 
ièiton  =  do povo; e érgon  =  a obra, o ministério; e denota 
cfualquer ministério exercido em nome ou em favor da co-

Curso de L itu rg ia  —  2
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miinidade. 2 )  em o novo testamento, nm encargo público, 
embora profano, na comunidade reiigiosa. Assim o cuidado 
dos pobres na cristandade de Corinto tem êste nome, 2 Cor 
9, 12: “ministerium huius officii” . 3 )  nma função pábiica  
sacra da Igreja : a pregação da palavra divina, as orações 
dos clérigos, principalmente o sacrifício. Já  no antigo tes
tamento o serviço dos sacerdotes e levitas no santuário se 
chama Liturgia (Êx 28, 39 ) ,  em o novo testamento o ser
viço sacro de Zacarias é Liturgia (Lc 1, 2 3 ) ;  principalmente 
Jesus Cristo é chamado ieitourgos. (Heb 8, 2.) Os Santos 
Padres muitas vêzes falam da Liturgia sacra, entendendo 
todo o serviço sacro do clero. 4 )  o sacrifício do novo tes
tamento. Nas constituições apostólicas (c. 380) a missa é 
chamada Liturgia. Desde o século 9.° os gregos usavam 
êste têrmo para designar a missa.
3. !L Definição essencial. Esta é formada do gênero pró
ximo e da diferença específica. Tal é a seguinte definição: 
Liturgia é o cuito da Igreja. “Culto” é a noção genérica, 
pois culto pode significar uma série de atos (obj. mat.), 
ou uma homenagem prestada (efeito do culto), ou a in
clinação interior para esta homenagem. Na definição entra 
“culto” no primeiro sentido.

“Igreja” é a noção específica, pois o culto da Igreja 
não é culto só interior, mas também exterior; não é culto 
individual e privado, mas social e público; não é arbitrário 
e natural, mas prescrito e oficial. Êstes têrmos: exterior, 
público e oficial estão incluídos na noção de “Igreja” , que 
necessariamente tem estas qualidades. (Cf. Hansens, Gre
gorianum, 1927, p. 204-228; Coelho I; Eph. Lit. 1927, p. 
405-412.)

§ 2. ORIGEM DA LITURGIA
4. Do que fica dito, se vê a veneranda origem da Litur
gia católica.

1. As partes essenciais da missa foram instituídas pelo 
próprio Jesus Cristo, quando, na véspera da sua sagrada, 
paixão, disse a primeira missa na presença dos apóstolos. 
O Padre Nosso, parte integrante de tôdas as Liturgias, foi 
ensinado por Êle. Os santos sacramentos, quanto à forma 
essencial, foram todos instituídos por Nosso Senhor.
5. 2. Estas partes essenciais, no decurso do tempo, foram 
cercadas de cerimônias, ora simples, ora majestosas, tôdas,
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porérn, convenientes; e de preces adequadas, ü  que primiti
vamente foi uso legítimo, posteriormente foi sancionado pela 
Igreja em virtude do poder legislativo outorgado a 1’edro e 
seus sucessores; “O qne ligares sobre a terra, será ligado 
nn céu ; o que desligares sôbre a terra, será desligado tam
bém no céu.” (Mt 16, 19.)

A Liturgia é, por conseguinte, de origem divina, parte 
diretamente e parte indiretamente; deve ser tratada com 
muito respeito.

§  3. O B JE T O  DA LITURGIA

6. As ações litúrgicas são múltiplas; apesar disto formam 
conjunto bem ordenado. Esta unidade interior em tôdas as 
manifestações e ramificações do culto tem o fundamento no 
objeto a que se referem, e no sujeito que as põe em prática.

I. 0  objeto primário da Liturgia sacra é Deus. (Eisen- 
Iiofer !, 6 ;  Gatterer, Annus liturgicus, p. 7 ;  Vigourel, Cours 
synthet., p. 4.) A Êle só compete adoração, a Êle só se 
oferece o sacrifício da missa.

Ora à SS. Trindade, ora a Deus Padre, ora a Deus 
Filho, ora ao Espírito Santo é que se presta o culto explici- 
larnentc. Pela doxolog ia: “Glória .so Padre, e ao Filho e ao 
Espírito Santo”, é glorificada muitas vêzes durante o dia a 
SS. Trindade. Nas orações da missa, a petição as mais das 
vêzes se dirige a Deus Padre; Omnipotens sempiterne 
Deus. . . A Deus Filho são consagradas as festas mais so
lenes do ano eclesiástico: natai, páscoa, corpo de Deus e 
outras. O Espirito Santo invoca-se frequentemente, p. ex., 
no ofertório da missa: Veni sancü ficator. . . Êste é o culto 
latrêutico (de “latria” =  adoração).

7. 2. Objeto secundário é : a) o culto dos Santos, c prin
cipalmente de Afaria SS .; aquêle chama-se culto de dulia ou 
de veneração, êste, culto de hiperdulia ou de veneração tôda 
especial, b) o culto dos objetos  que têm relação com Jesus 
Uristo e sua obra de redenção. Tais são, p. ex., as relíquias 
do santo Lenho, as relíquias e imagens dos santos. E ’ o 
ciilto relativo (cân. 1255). c) o culto de pessoas  ainda vi
vas e de coisas sagradas. Ante o bispo, p. ex., se fazem 
genuflexões, ante o sacerdote, inclinações. De incensação 
são julgados dignos não só os clérigos, mas também leigos

a*
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eminentes e todo o povo. Esta honra concede-se por motivos 
religiosos e refere-se, em última análise, a Deus.

S. Inácio de Antioquia (F.p. ad T rall. 3, 1) ensina: T odos d e
vem honrar os d iácon os com o a jesu s Cristo, e tam bém  ao  bispo, 
que é a  im agem  do Pai, e aos  sacerdotes, com o ao senado de Deus. 
A escritura sagrada diz: Sois. . . um povo santo. (1 Ped 2, 9 .)

8. 3. Assim se explica o culto das coisas sagradas, p. ex.: 
o ósculo do evangeliário, das velas, dos ramos bentos. Es
tas honras entendem-sc prestadas ao símbolo de Jcsns Cristo 
(evangeliário), ou a Cristo santiíicador que distribui suas 
graças pelos objetos bentos. 4. Os sacram entos em geral, 
as orações, os exorcism os são culto de Deus, poi-que no 
seu uso se glorifica a misericórdia, a bondade e a onipo
tência de Deus. Por conseguinte é Deus o único objeto da 
Liturgia.

§ 4. SU JE IT O  DA LITURGIA

9. 1. 0  primeiro sujeito da Liturgia é Jesus Cristo. E ’ o 
ministro principal; sua morte na cruz foi o sacrifício, que 
devia conciliar a humanicjade pecadora com Deus, e Êle 
mesmo foi o sacerdote, o liturgo, que se ofereceu a seu Pai 
celeste.

Êste sacerdócio ainda continua no céu; pois “sendo 
Jesus eterno, tem um sacerdócio eterno." (Heb 7, 24.)

Na terra Êle é o liturgo principal na missa. Pois o con
cílio tridentinò (sessão 22, c. 1) declara: “E ’ o mesma que 
agora se sacrifica pelo ministério dos sacerdotes e que se 
ofereceu  na cruz."

Êle é 0 liturgo principal na administração dos sacra
mentos. Célebres são as palavras de S. Agostinho (Tract. 6 
in Jo n. 7 ) :  “Se Pedro batiza, é Êste (C risto) que batiza; 
se Paulo batiza, é Êste que batiza; se Judas batiza, é Êste 
que batiza.’’ 0  mesmo vale dos outros sacramentos.

Jesus Cristo é o liturgo principal nos vários atos do 
culto, na oração pública, nos sacramentais, ainda que não 
tenham sido instituídos por Êle, ínstituiu-os a igreja, auto
rizada por Êle e unida a Êle como à Cabeça.
10. 2. O liturgo secundário é o sacerdote, que recebe o 
poder no sacramento da ordem. Atua não só em nome de 
Jesus Cristo, mas também em nome da Igreja, como seu 
representante legítimo. Suas orações litúrgicas têm por isso 
valor independente da sua santidade pessoal, baseado nos 
méritos da Igreja, que “é am ada por Cristo.’’ (E f  5, 25.)
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H . 3. Liturgo secundário, ao menos de alguma maneira, 
(■ cada um dos fiéis, incorporados pelo caráter batismal em 
jesus Cristo, único Sacerdote. São “sacerdotes  (S. Thom. 
111, 63, 5: Character sacramcntaiis est qmedam participado 
sacerdotii Christi in fidelibus. Jürgensmeier,. Der mystische 
Leib Christi, p. 289. Gatterer, Ann. lit. p. 8) de Deus e de 
Cristo.” (Apoc 20, 6.) 0  fiel, portanto, não só assiste à 
missa, mas oferece-a. Não pode chamar a vítima do céu 
como 0 sacerdote, mas pode oferecer a Deus a vítima, tor
nada presente, como o seu sacrifício, em união com o sa
cerdote sacrificador, em dependência dêle e unido a tôda 
a Igreia, Corpo Místico de Jesus Cristo. Pois o sacrifício 
eucarístico é o sacrifício de todo o Corpo Místico de Jesus.

“T ôda . a reunião dos santos é o sacrifício  universal oferecido 
a Deus pelo sumo Sacerdote. Tam bém  Êle se ofereceu por nós, 
na paixão, para que fôssem os o corpo de Cabeça tão d ig n a ...  
Êste é o sacrifício dos cristãos: muitos um corpo em Cristo. E a 
Igre ja  repete esta verdade, muitas vêzes pelo sacram ento do altar, 
conhecido aos fiéis, onde é evidente que, na m atéria que oferece, 
ela mesma é oferecida.” (S . Ag., De civ. Dei, 1. 10, c. 6.) Portanto 
o fiel cristão é sacerdote e vítima com Nosso Senhor.

12. 4. Esta verdade católica do Corpo Místico de Jesus 
Cristo é a base teológica do movimento litúrgico, cujo fim 
principal é ensinar aos fiéis a cooperar no sacrificio do altar 
o mais ativamente possível. Pois o fruto cham ado geral será 
lanto maior para os fiéis, quanto mais ativa fôr a sua co
operação.

Esta pode ser exercida:
! .  pela intenção im plícita  (habitual), em virtude do fato da in

corporação no Corpo M ístico, ou por outra, de pertencer à Igreja 
católica ; é isto o suficiente para tom ar parte de alguma maneira 
110 fruto da missa.

2 . pela intenção explicita passad a  que, uma vez feita e não 
revogada (cham ada v irtual), é eficaz para apropriar à alma o 
1'riito de uma ou mais missas, p. e., de um dia inteiro.

3. pela intenção atual, a mais frutuosa, assistindo realmente ao 
K.-into sacrifício. E sta assistência, e por conseguinte também o fruto, 
difere conforme o grau da atividade espiritual ou corporal de cada 
um. Quanto maior fôr a atenção e devoção, tanto maior será o 
Inúo. Se alguém contribui para á celebração da missa, cantando 
(111 desempenhando qualquer função, p. ex., de ajudante, ministro, 
Icrá aumento do fruto correspondente ao grau do seu ofício e tra
balho. (Coelho i, p. 162.)

M aior ainda é o fruto especial que compete àquela pessoa, por 
i|((em é oferecido o santo sacrifício : e o fruto especialissim o, que 
pertence ao celebrante.
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§ 5. A EXCELÊNCIA DA LITURGIA

A Liturgia católica é de excelência grandiosa.
13. 1. E ’ magnífica glorificação de Deus. Tôdas as per- 
feiçóes divinas são objeto do seu culto; contínuas são as 
expressões de agradecimento, louvor, de homenagem. A Igre
ja  imita os santos do céu (Apoc 4, 11) ;  dando honra e 
glória ao Altíssimo, associa-se a êles (prefácio da missa); 
chama ao serviço dÊle tôdas as criaturas, tôdas as ciências, 
tôdas as artes.

14. 2. E ’ fonte da fé  católica, pois nela a Igreja depôs 
parte da tradição católica. O papa Celestino diz que “a lei 
de rezar estabelece a lei de crer” . Por isso das palavras 
usadas nas fórmulas das orações e hinos se pode deduzir 
a fé católica. Assim S. Agostinho prova pelo rito do ba
tismo que todos nascem com o pecado original. (De pecc. 
merit. !. 1, c. 34.)

Na bula sôbre a Imaculada Conceição, entre os argumentos que 
provam esta verdade, aduz o papa Pio IX  também a Liturgia: “A 
própria Igre ja  manifestamente insinuou esta doutrina (da Imacula
da C onceição), quando não duvidou de propor a Conceição da Vir
gem SS. ao culto e à veneração publica dos fiéis. Com êste fato 
ilustre propôs a Conceição da Virgem SS. como maravilhosa e com
pletamente santa e veneranda, já  que a ig re ja  só celebra as suas 
festas de coisas santas.” (Eph. Lit. 1935, p. 369 sqq, onde, par
tindo da Liturgia, se prova a divindade e humanidade de Cristo, 
sua dignidade de Rei, Redentor, Sacerdote, M edianeiro.)

15. 3. A Liturgia c meio de santificação. A perfeição é, 
antes de tudo, o efeito da graça divina; “Sem mim nada 
podeis fazer.” ( jo  15, 5.) Os sacramentos, orações e sa
cramentais são as fontes inexauríveis da graça santificante 
e atual. Na Liturgia sc acha a fôrça para tornar a alma 
pura, para combater e desarraigar os vícios e os defeitos 
morais.

A Liturgia c escola dc tôdas as virtudes pela leitura con
tínua da sagrada escritura, da vida dos santos, pela memó
ria da vida, morte, e triunfo de Cristo Redentor, e dos exem
plos do seu Coração divino, no ciclo das festas do ano li
túrgico. A alma aprende a amar a cruz, a cultivar a vida 
interior, a professar publicamente a fé, a desprezar o res
peito humano, a evitar as fraudes do mundo e do demônio, 
a chegar à íntima familiaridade com Deus. (Piacenza, Lit. 
p. 5 ;  Coelho, p. 168-191; Hildebrand: Liturgie und Per
sönlichkeit.)
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16. O papa Sislo V exalta os efeitos da Liturgia, dizendo: 
“Os santos ritos c cerimônias de que a Igreja, ensinada pelo 
líspírito Santo em virtude da tradição e do regime desde os 
apóstolos, usa na administração dos sacramentos, nos ofí
cios divinos, em tôda veneração dc Deus e dos santos, con
têm abundante instrução para o povo cristão e profissão da 
verdadeira fé; chamam a attenção para a majestade das 
coisas santas, levantam o espírito dos fiéis à meditação das 
coisas mais sublimes e inflainam-no com o ardor da de
voção.”
17. O célebre poeta francês Paulo Claudel era livre pensador, mas 
converteu-se (1 8 9 0 ). D escreve as emoções da alma que sentiu as- 
si.stindo à missa, na igreja  de Notre Dame, em P aris, anos antes 
da sua conversão: “P assava os meus domingos em Notre Dame 
c também durante a sem ana tenho ido lá, quantas vêzes me foi 
possível. Naquele tempo era ainda tão ignorante em religião como 
lalvez se possa ser no budismo. E então desenrolou-se diante dos 
meus olhos o sagrado drama com uma grandiosidade que sobre
pujou tôda a minha im aginação. Ah! isto verdadeiramente não foi 
mais a pobre lingua d os devodon ários. Foi a poesia mais profunda 
e grandiosa, foram os gestos mais sublimes que jam ais foram per
mitidos a um ser humano. Não me podia saciar olhando o espe- 
láculo da santa missa, e cada um dos movimentos do sacerdote se 
gravou profundamente no meu espírito e no meu coração. A lei
tura do ofício dos defuntos, da liturgia do natal, o espetáculo da 
semana santa, o canto celestial do Exsuitet, a cujo lado os sons 
mais entusiásticos de Píndaro e .Sófocles me pareciam insulsos, 
ilido isto me arrebatou de alegria, gratidão, arrependimento e ado
ração.” (Lamping, OFM ., p. 228.)

18. 4. A excelência da Liturgia foi intensivamente salien
tada pelo movhnenlo iiiúrgico m oderno. O seu precursor foi 
Cnieranger com o seu “Ano Litúrgico” (1841) .  O movi
mento litúrgico atual tem a sua origem na reforma da mú
sica sacra por Pio X (1903) .  Se o povo toma parte no 
canto litúrgico, é natural exigir que entenda as palavras 
do texto. L se assiste à missa solene, é lógico adverti-lo que 
compareça à missa rezada e outros atos litúrgicos.

O movimento litúrgico quer, portanto, proporcionar ao povo a 
possibilidade de entender melhor a Liturgia e, pelos ensinamentos 
nela contidos, contribuir para a reform a e perfeição da vida cristã. 
Ponsegue êste fim teórica e praticamente. A teoria compreende 
as instruções sôbre a liturgia dos sacram entos e sacram entais, as 
práticas litúrgicas, sem anas e revistas litúrgicas, a arte litúrgica, a 
Iradução dos textos litúrgicos. A prática é de maior importância. 
Abrange a assistência à missa, a celebração das missas solenes e 
cantadas e o canto do povo, o uso piedoso dos sacram entos e sa
cram entais, as procissões, e.xposições do Santíssim o, a vida com 
os tempos litúrgicos, as devoções púbiicas e 'privadas correspon
dentes aos tempos litúrgicos. Tudo isto é louvável e próprio para
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í-

remediar a ignorância de não poucos que não sabem distinguir a 
rnissa da bênção eucarística. O movimento litúrgico piromove es
pecialmente a missa dialogada.

19. 5. Missa dialogada  chama-se o santo sacrifício cele
brado não só com assistência mais ou menos passiva do 
povo, mas com a assistência decididamente ativa. O sacer
dote reza no altar e o povo responde. E ’ diálogo.

iú.Htü form a de ce leb rar a m issa tem  o seu sólido fundam enio n a  
qualifl.adtí da m issa como ação litú rg ica  comum do sacerrtutc e do povo 
e n a  vecdc.de do Oorpu M istico de .Jesus Cristo. R eg e-se  pelas ru bricas 
do m issal c pelos d ecretos da S. Congreg.aç.ão do.s R itos,

r. N a m issa rezada os fié is  podem responder .lunto com o m in istro  
(a ju d an te) àquelas fórm ulas, pelas quais o celebran te se d irige ao 
povo. Não ex iste  ru b rica  que o proíba.

2. Sem  licença do B isp o  é perm itido aos fié is  responder ju n to  com
o m in istro  ao C onfiteor (R it. cel. I I I ,  9, 10), K y rie  (IV , 2) e O rate f r a 
tre s  (V II, 7). P o r  isso podem os fié is  rezar em latim  o C onfiteor com
o a ju d an te  p ara  a comunhão, dentro e fo ra  da m issa.

3. Só com licença do Bispo, especial p ara  cada comunidade (in  s in 
gu lis casibus, S. C. R . 30 nov. 1935), é perm itido aos fié is  responder ao 
C ju n to  com o m inistro , em tôdas as p artes em que o m inistro  respon
de, p. ex., Deo g ra tia s ; L au s tib i, Chri.ste; etc.
20. 4. Sem a  d ita  licen ça  especial do B ispo não se perm ite re c ita r  ju n to  
com 0 sacerd ote o Glória, o Credo, o Sanctus, o Benedictus, o A gnus 
Dei. (S. C. R ., 30 de nov., 1935.) Nem o Glôri,a, nem  o Credo, nem salm o 
algum, ao m enos no século IX , foi cantado pelo povo. E  não se pode 
provar que m ais tard e os fié is  tivessem  o d ireito  de dizer na m issa r e 
zada, ju n to  com o C, aquelas p artes que podiam  can tar n a  m issa so
lene. As partes que na m issa  solene são cantadas pelo còro c polo povo, 
por lei constante da Ig re ja , foram  confiad as na m issa rezada • exclu si
vam ente ao sacerdote.

5. E ' contra  a tradição  constante  e an tiqu issim a o povo re c ita r  ern 
comum com o sacerd ote o P a te r  noster. (S. Greg. Mag., ep. 12.)

6. O utras fórm ulas, p. e.. Dom ine non sum dignus, não foram  p er
m itidas ao povc.

7. R' proibido que se d iga .?. m issa sem  .ajudante varão, e que o 
povo responda em seu lugar. (Cã.n. 813.)

8. E ’ ’ proibido que os fié is  leiam  em voz a lta  as secreta,?, o cânon, 
e as palavras .santas da con,sagTa.çã.o. E.stas p artes devem ser rezadas 
pelo sa.cerdote, em voz baixa, com exceção de poucas palavr,?.s, O quo 
se não concede ao C. não se pode conceder ao povo. (d. 437,5.)
21. 9. Supõe-se sem pre que o celeb ran te consin ta  cm se dizer ,a m issa 
dialogada. E m  diversos decretos a  S. Congregação dos R ito s  d eclara : 
nom tudo o que & licito  é tam bém  oportuno, por causa dos inconvenien
tes que facilm ente resultam , pela perturb.ação que podem so frer os sa 
cerd otes com detrim ento da ação san ta  e das ru b ricas  (d. 4375), e isto 
a ind a m ais na recitacão  em comum do G lória, Credo, etc. (30 de nov. 
Í935.)

22, 10. Impropriamente chamam missa dialogada àquela
em que um leitor reza as partes do sacerdote ou parte de 
oração litúrgica e o povo responde ou continua os orações 
começadas. Também para êste método vale a proibição de 
não 1er em voz alta as secretas e o cânon. (d . '4375 ; Perió
dica 1936, p. 57* ,  Eph. Lit. 1934, p. 121.) A S. C. R. não 
favorece a missa dialogada. Por isso diz o C. B. (n. 199): 
“§ 1. Segundo a mente da S. Sé convém guardar a praxe co
mum, conforme a qual a reunião dos fiéis, que assistem à 
missa, não responda em comum ao celebrante. § 2. Nem se 
pode aprovar o uso, que leiam em voz alta a secreta, o 
cânon e mesmo as palavras da consagração.”
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Por Pio Xii (Endc. 29-6-943)  foi condenado o litur- 
gismo deprimente que tira o valor da oração privada, rnina 
0 anior à Igreja que é venerável também nos seus represen
tantes, descura da devoção a Maria Santíssima, dcscuida-se 
da honra divina de Jesus Cristo, e exagera o mistério do Cor
po Místico de Cristo, querendo identificar o homem com 
Cristo, ao passo que êste mistério é "a  união da fé em Cris
to e na igreja e pela Igreja.”

§ 6. ATOS LÍTOKGÍCOS

23. Para que um ato de culto seja litúrgico ou público, duas 
condições são necessárias (cân. 1256; Vermeersch, Epit. 
iur. c. II, p. 309; Gatt. A. !it., p. 14) :  1) que o ato se faça 
em nome da Igreja, i. é, que se usem as fórmulas prescritas 
nos livros litúrgicos; pois obrigando a Igreja a um rito 
prescrito, outorga também a autorização para fazê-io legi
timamente. 2) que seja realizado por pessoas legitimamente 
deputadas para tais atos, ou realizado com atos por insti
tuição da Igreja só permitidos no culto de Deus e dos san-, 
tos e bem-aventurados.

Atos litúrgicos são não só a missa e administração dos 
sacramentos, mas também o ofício divino, a exposição do 
SS. Sacramento, as procissõe.s da candelária, do domingo 
de vamos, do corpo de Deus, das rogações.
24. Se falta uma destas condições, o ato é cxtralitúrgico. 
A procissão do encontro, da ressurreição, de Nosso Senhor 
inorlo, na sexta-feira santa, são atos extralitúrgicos, pois 
que a forma não está prescrita nos pormenores pelo ritual. 
A recitação do rosário, sem exposição do SS. Sacramento, 
é atu extraliíúrgico, embora a presida ministro legítimo. 
Se o rosário c seguido da exposição do SS. Sacramento, a 
parte litúrgica principia pelo Tantum ergo; pois só a bênção 
eucarística tem forma prescrita pela Igreja.

E s ta  d iferen ça é de im portân cia na aplicação das norm as lefrais. A 
S. C. R . exige a observância dos decretos principalm ente nos utos li
tú rg ico s ; nos a to s ex tra litú rg ico s  cede m uito ao costu m e e à  discrição 
dog ordinários. Assim , p. ex.. é perm itido o uso do órgão na qu in ía  
e se x ta -fe ira  san ta  às devoções ex tra liíú rg icas, m as se proibe p ara 
aconipanhar as .'.lam entações■ e outras p artes litúrgicas.' (d. 3804’ ad 2; 
4Ü44 ad 1.)

§ 7. FUNÇÕES PÜBLICAS E PRIVADAS

25. 1. Quanto ao ministro e ao rito, tôdas as funções ii
túrgicas são públicas. Pois para êste efeito basta que o
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ministro seja legítimo representante de uma comunidade, i. 
c, da Igreja. Isto se realiza nas funções litúrgicas, já que 
Jesus Cristo, em cujo nome o liturgo oficia, representa tôda 
a Igreja; Êle é a Cabeça da Igreja e a Igreja seu Corpo 
Místico. Por isso qualquer missa é função pública.
26. Quanto ao lugar e à presença do povo, as funções são 
públicas ou privadas. Cbamam-se públicas, quando se rea
lizam em Iugar púlrlico e na presença do povo ou de comu
nidade. Neste sentido são missas públicas a missa conven
tual (na acepção rigorosa do têrmo) e a paroquial, dando- 
se o nome de missa privada às outras. As funções chamam- 
se solenes, quando celebradas com maior número de mi
nistros e aumento de pompa em cantos, luzes, incenso, pa
ramentos, bandeiras.

§ 8. RITO, CERIMÔNIA, RUBRICA

Algumas noções que ocorrem frequentemente, necessi
tam de explicação.
27. 1. 0  rito (da palavra latina “ritus” =  modo costuma
do) significa a forma exterior dos atos litúrgicos. Designa: 
1) a liturgia total de uma igreja, p. ex., o rito romano (cân, 
7 3 3 ) ;  2) função litúrgica total: p. ex., o rito de entêrro; 
no ritual se usa a palavra “ordo” : Ordo exsequiarum, Ordo 
bapíismi parvulorum; 3) função litúrgica particular, p. ex., 
o rito de incensação.
28. 2. Cerimônia é de derivação incerta.

Valério Afáximo (1, 1, 10; vivia no tempo de Augusto e T ib é- 
rio ; Pauly, t. 3, p. 1281; Coelho I, p. 75 ; Bona, Psalmod. c. 19 
§ 3, propõe a derivação de raiz latina car ~  fazer, de ccerus ~  
santo, de C ereris munia, de carere, S. A gostinho) deriva a palavra 
do nome da cidade de Ca?re, na Etrúria. Devido à invasão dos gau
leses no ano 390, as virgens vestais e os ob jetos confiados aos 
flâm ines foram transferidos para esta cidade, a fim de estarem  
seguros. Os atos cultuais destas corporações (de flâmines e ves
ta is) foram designados com o nome de cerim ônias. E sta  explicação 
tem a vantagem de ser a mais antiga, menos arbitrária e com fun
damento num fato histórico =  care-m unia ~  regra ou rito de C are. 
(M aldonad S. ]., M erati, Z accaria.)

Significa: a) o mesmo que rito; assim se fala do ceri
monial dos bispos, de mestre de cerimônias; b) ações aciden
tais; cân. 733: “In sacramentis conficiendis. . . acurate ser
ventur ritus et coeremonice.” Portanto rito difere de ceri
mônia. “Ritus designat partes principaliores modi offerendi 
sacrificium et conficiencíi vel ministrandi sacramenta, pras-
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cipue adhibcndas formulas ct orationes; carcmonise sunt 
potius secundaria observanda, rnaxime comitantes gcstus.” 
(Vermeersch, Epit. jur. can. II, n. 18.)

O Concilio Tridentino (s. 22, c, .5) dava o nome de ce
rimônia também a “bênçãos, luzes, incenso, paramentos e 
outras coisas sem elhantes.”
29. 3. Rubrica significa as leis litúrgicas, que regem os
ritos e cerimônias.

A s ru b ricas têm  o nome de t in ta  ru bra, com que erarn escritas  c  
Im pressas. O têrm o, usado prim eiro no direito  civil e canônico p ara  in 
d icar os títu los e o resum o das leis, passou p ara  o uso litú rg ico : e a fi
nal as ru bricas, mesmo im pressas com tin ta  preta, conservaram  o nome.

São gerais, quando comuns a muitas cerimônias; espe
ciais, quando são próprias de uma só. (Rubricas gerais no 
missal e no breviário.)

§ 9. FIM DAS CERIMÔNIAS

30. , Comentando as declarações do Concilio Tridentino (S. 
22, c. 4 et 5) e do papa Sisto (Bula Immensa, 1588) na 
ocasião de instituir a S. C. dos Ritos, podemos dizer que o 
fim das cerimônias é:

1. Estético, pois as cerimônias servem para “realçar a  
m ajestade” do ato. A estima do povo cresce na razão direta 
da pompa exterior de uraa solenidade (inauguração de aca
demia, de estátua, chegada duma personagem de destaque; 
entrada de Jesus em Jerusalém, último juízo). Êste fim 
obténi-se pclo número' elevado de ministros, pela preciosi
dade dos paramentos, etc.
31. 2. Latrêutico, para exprimir a adoração: “para que 
0 espírito do povo se levante para Deus”, praticando os 
atos de fé, esperança e caridade, e adoração. Tais cerimô
nias são a genuflexão, a inclinação da cabeça ao nome de 
Jesus, à elevação da santa hóstia, o estender dos braços, o 
levantar das mãos na oração.
32. 3. Sim bólico. Há cerimônias que não foram introduzi
das pela Igreja para ter significação simbólica. Já Durandus 
observa (Durandus, Rationale; procem. n." 17): “Cumpre 
bem notar que existe na recitação do divino ofício bom nú
mero de costumes, que não foram instituídos expressamente 
para ter significação moral ou mística. Mas, como se vê, al
guns por causa da necessidade, outros por causa da opor
tunidade, outros por causa da sua conveniência, alguns por
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causa da maior solenidade dos mesmos ofícios, pouco a 
pouco se introduziram.”
33. Esta circunstância foi exagerada por alguns; rejeita
ram qualquer explicação simbólica das cerimônias. (Vert 
•j- 1708.) Mas iogo outros deciararam que tai afirmação con
tradiz a doMÍrina sôbre os sacramentos, onde a matéria in
dica o efeito.

A explicação sim bóiica deve-se admitir. 0  uso dos sím
bolos condiz com a naiureza humana que, com auxílio das 
coisas perceptíveis aos sentidos, mais facilmente compreen
de certas verdades; com a sagrada escritura (os muitos sím
bolos do rito no antigo testamento); com o costume cristão 
(peixe, cordeiro) e da própria Ig reja :  pela mistura da agua 
com 0 vinho “é simbolizada a união do povo cristão com 
Cristo, sua Cabeça” (Trid. s. 22 de sacr. missae c. 7 ) ;  com a 
doutrina de S. Tom ás {\\\, q. 83 a. 5 ) .

Uni dos m ais conhecidos sím bolos' da escritu ra  é a videira. Nosso 
Senhor tom ou-a por sím bolo ds sua ín tim a união com a  Ig re ja , facilitan d o 
assim  a  com preensão dêste m istério . P o is  os isra e lita s  bem  o conheciam  
como sim bolo do povo de Deus, pelas palavras dos p rofetas (O séias 10, 1), 

'e  m ais ainda pela vid eira m onum ental que H erodes I  tin h a  mandado 
colocar n a  entrada do tem plo de Jeru sa lém . O bra de arte  e beleza única, 
esten dia-se acim a e em redor da p orta  g igan tesca  de 70 côvados (c. 35 m) 
de altu ra, gu arnecendo-a com pletam ente. Os ram os, as gavinhas e as 
fô lhas eram de ouro p u ro ; os cachos de uva tinh am  o tam anho de hc.mem, 
os bagos eram  pedras preciosas. Ju d eu s ricos e p atrio tas aum eataram - 
n a  com nuvas uvas, novas fôlhas, e novos bagos. O valor talvez era  de 
m uitos bilhões de cruzeiros. Do noite respla-udecia iluiuinad:!, com p r o -  
fu.sâo; era o orgulho da. nação.

Com razão diz Durandus (procem. n.® 1) :  “Tudo quan
to sc acha no.s oíídos da Igreja, no.s seus objetos e orna
mentos, está cheio de sinais c mistérios e transborda de do
çura celeste, contanto que haja quem reflita atentamente.”

34. Êstes sinais ou símbolos são morais ou místicos.
a) Os morais indicam verdade relativa à moral, p. ex., 

as vesíiduras sacras, cuja- significação é indicada nas ora
ções prescritas para benzê-las ou vesti-las.

b) Os rní.stkos indicam coisa' fora da que é indicada 
pelo texto ou pela ação, p. ex., a mistura de água e vinho 
simbolizam a união da natureza humana com a natureza d i - . 
vina em Jesus Cristo, e a união do povo çristão com Cristo.

35. Êste simboiisino estende-se a todos os objetos do cuito. 
No rito da ordenação dos subdiáconos a Igreja diz: “O al
tar da santa Igreja é Cristo, como S. João no seu apocalipse 
afirma ter visto um altar de ouro colocado, perante o trono, 
no qual e pelo qual as ofertas dos fiéis são consagradas a
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Deus Padre. As toalhas e corporais são ós membros de Cris
to, os fié is. . . ”

36. Onde não há explicação oficial, pcrmitcm-sc explica
ções privadas prudentes. Isto vaie especialmente da missa. 
Já no fim do século V!I, pcla primeira vez foi explicada co
mo representação da vida, paixão e glorificação de Nosso 
Senhor. (Expos. br. Antiqurc liturgiai gall., Eisenh. I, 120.)

§ 10. DIFERENÇA EN TR E LITURGIA  
e " AS OUTRAS CIÊNCIAS TEOLÓGICAS

37. L A Liturgia é ciência. Possui objeto próprio: Deus 
( publice colendiís) que deve ser venerado publicamente. 
Prova as suas asserções por razões externas e internas de
rivadas dos princípios revelados: Deus deve ser venerado 
publicamente, mormente pelo santo sacrifício e pelos sa
cramentos.

í*or conclusões metódicas codifica seu sistema doutrinal.

38. ÍI. A Liítirgia é dêtida teológica, Muitas verdades 
tratadas na Liturgia, embora não em tôda a extensão, são 
tiradas da revelação divina e pertencem como dogmas à 
matéria da fé católica: as verdades relativas ao SS. Sacra
mento, ao santo sacrificio, aos sacramentos, à virtude da 
religião. (Mt 4, 10.) Estas verdades dogmáticas são a base 
sólida da Liturgia, reaiçam com a sua luz a importância dela 
e iíiíluem na sua execução.

2. Por isso também teólogos (S. Tomás, III q. 83 a. 5 
e seus comentadores) tratam da Liturgia cm suas obras do
gmáticas. Em tôdas as obras dc teologia moral há tratados 
sôbre a Liturgia da missa e dos sacramentos. Numerosas 
(Eisenhoícr, 118-140) são, p. ex., as explicações da missa, 
obras sem dúvida litúrgicas, que desde mi! anos foram es
critas em forma dogmático-ascética, por conseguinte teo
lógica.

3. Os principais livros do culto público, missal, bre
viário e ritual, não são livros de direito canônico. *

4. Os ritos mais essenciais, usados na Liturgia do santo 
sacrifício e dos sacramentos, foram instituídos pelo divino 
Redentor. Todos os outros ritos principais se podem consi
derar como ampliação daqueles. (Vigourel, p. IV.)
39. 5. D evem -se d istin g u ir bem  L itu rg ia  e direito  litúrgico . Só êste ú l
tim o pertence ao direito  canônico, que se ocupa exclusivam ente do fôro 
extern o. (Cân. 2.) A L itu rg ia  não só tr a ta  das leis eclesiásticas, mas
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I

t.ambêm ou tras m atérias, do conhecim ento doit rito s  em si m esm os e 
das causas h istó ricas ou sim bólicas que o,g m otivaram , e sem pre visando 
o culto, que c essencialm ente extern o  e interno. V.iri.as ru bricas exigem  
que a cerim ônia sc faca  “rev eren ter”, com rev erên cia ; esta. porém, é es
sen cialm ente in terior. (Thom , 2. 2, q. 84. a. 2 : “Oui.a in  om nibus actibu s 
latrirn id quod est ex teriu s re fertu r ad id quod est in teriu s sicu t ad 
principaliu s, ideo ipsa ex terio r adoralio  f it  prop ter in teriorem .”) 0
Concilio T rid entino  (s. 22, c. 4) designa curao fru to  da T .iturgia "que
o esp írito  dos fié is  s e ja  levantado p ara D eus” ; co isa interior. P o r  isso
tam bém  canon istas avisam  que a L itu rg ia  e o direito  litú rg ico  sáo coi
sas d iferentes. (V erm eersch. Ep. ju r . I I .  p. 310.)

Na L itu rg ia  a m atón a m ais essencial é portanto  teológ ica e e sta  a s 
seg u ra-lhe o nome de ciência  teológica.

40. Da teologia dogmática e mora) difere a Liturgia por 
seu fim. A teologia dogmática trata de Deus como objeto 
do conhecimento; a Liturgia considera-0 como objeto do 
culto público. A teologia moral ocupa-se da liceidade ou ili- 
ceidade dos atos humanos; a Liturgia, da sua correta exe
cução, enquanto prescritos no culto público. Por conseguin
te: a Liturgia, como disciplina teológica, é a parte da teo
logia que trata dos atos humanos, enquanto são meios para 
0 cuito público de Deus e para a consecução do fim último.

§ 11. AS FO N T ES DA LITURGIA

41. 1. Dos três primeiros séculos  não possuímos notícias 
certas de livros litúrgicos completos. Salva a substância do, 
rito, o liturgo tinha grande liberdade. Certo, porém, é que 
ao menos algumas oraçõe.s litúrgicas foram escritas e con
servadas já  no 11 século; pois Orígenes menciona orações 
litúrgicas que provavelmente tirou de escritos litúrgicos.

42. 2. Dos séculos posteriores  existem livros litúrgicos: 1) 
Os sacramentários, que continham os textos sacros para a 
missa e poucos outros ritos. Os principais são: o Gelasia- 
nurn (séc. V ) ,  o Leonianum (séc. V I) ,  o Gregorianum (séc. 
V II) .  2) Antiphonarium, com os cantos para o côro. 3) 
Lecíionarhim, com as lições do Evangelho e das epístolas. 
4) Libellas Missœ, com o cânon da missa. 5 )  Mais tarde, 
desde o século IX, o missale plenum, ao modo do missal mo
derno. 6) Ordo, livro das rubricas. 7) Psalterium, livro dos 
salmos.

43; 3. D epois da reform a tridentina o númeio dos livros
litúrgicos aumentou: Missale, Breviarium Romanum, Ritua- 
le, Martyrologium, Pontificale Romanum, Cæremoniale Epi
scoporum; Memoriale Rituum, no ano de 1625, prescrito, só 
para Roma, mas por Pio VII (Vermeersch, Ep. iur. can. II, 
p. 311 ) ,  no ano de 1825, promulgado para tôda a Igreja;
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Octavariuiii, Instructio Clementina para a adoração dc 40 
horas, Kyriale seu Ordinariurn Missæ (1905) ,  Graduale 
(1 9 0 7 ) ,  Officium pro defunctis (1 9 0 9 ) ,  Cantorinus (1911) ,  
Antiphonale diurnurn (1912) ,  Propria officiorum et missa- 
rum alicuius diœcesis, Ordinis seu Congregationis. Religio- 
sæ, Collectio Decretorum Sacræ Rituurn Congregationis 
(1911,  d, 4266 ad 9 ).

§ 12. 0  DESENVO LVIM ENTO  DA LITURGIA

44. 1. A Liturgia divina. No antigo testamento todo o cul
to do povo de Israel foi ordenado por lei divina. Os deveres 
múltiplos dos sacerdotes israelitas, bem como o modo de 
oferecer os vários sacrifícios, foram minuciosamente reve
lados por Deus a Moisés, que os fixou no livro Levítico.

A Igreja do novo testamento devia abranger todos os 
povos do mundo, tão distantes, tão diferentes em costumes. 
Um novo culto público tornou-se indispensável. O Legisla
dor divino criou-o e estatuiu para a nova Liturgia, que con
siste mormente na missa, umas poucas leis, encarregando 
a sua Igreja de alargá-las com cerimônias convenientes, sob 
a direção do Espírito Santo. As partes essenciais da missa, 
a forma essencial dos sacramentos, o Padre Nosso formam 
os elementos da Liturgia divina.
45. 2. A Liturgia apostólica. Os apóstolos contentaram-sc 
a princípio com os poucos ritos divinos e acompanharam- 
nos com as orações c algumas cerimônias, qne conheciam 
do templo. O próprio Salvador liiiha empregado antigos e 
novos ritos; pois tinha preparado a primeira consagração 
eucarística com o rito da páscoa antiga. Esta ordem con- 
servou-se nas duas partes da missa: a missa dos catecúme
nos c a missa dos fiéis. Na primeira havia orações e leitura 
da sagrada Escritura, na segunda a consagração; divisão 
esta que se encontra desde o princípio do cristianismo.

46. Os apóstolos usaram o seu direito litúrgico. S. Paulo, 
|i. ex., ordenou que as mulheres viessem para a reunião dos 
fiéis de cabeça velada. (1 Cor 11.) •

Quais dos ritos hodiernos foram introduzidos p elos apóstolos, 
não podemos definir com certeza. Sabem os, porém, que os após
tolos receberam do divino Redentor a ordem; “Depois de doze 
anos, saí para o mundo, a fim de que ninguém diga; não ouvimos 
nada.” (P ost duodeciin annos egredim ini, ne quis d ica t: non audi- 
vimiis. Clemens Alex. Strom  6, 5, 43 ; Apollonius em Eusébio, Histór. 
Eccl. 5, 18, 14; outro autor fala de 7 anos.) A cronologia bíblica,
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baseada Inmbétn em outros cálculos, chegou quase ao mesmo nú
mero de 12 a 13 anos. (P iro t, i)ict. d. 1. bible 192.3, Suppl. 1. p. 
1294-1295.) Sem dúvida, durante êstes 12 anos em Jerusalém , todos 
os apóstolos celebraram  os santos mistérios, e a Liturgia, em geral 
da mesma maneira. P or isto é muito provável que os ritos comuns 
a tôdas as Liturgias tenham por autores os apóstolos.

4 7 . Também foi sempre Irndição da Igreja que na Liturgia há 
partes instituídas por êles. S. Rasílio ( f  379) diz que cs ritos li
túrgicos, usados por tôda parte e cujo -au to r é desconhecido, di
manam da autoridade dos apóstolos. P ortanlo, a lciíur.a da escri
tura sagrada, o Sarstim corda  o as outras saudações e respostas an
tes do prefácio, o cânon, foram introduzidos por êles.

48. Quando se disse a  primeira missa pelos apóstolos, não 
sabemos. Mas é provável que fôsse no próprio dia de Pen
tecostes; pois a missa é a parte essencial do culto da Igreja, 
que neste dia principiou a desempenhar as funções sagradas. 
(Bellarm., De cultu Sanctor. !íl, c. 11.) A Igreja costumava 
dar logo aos batizados a s. comunhão. Maria SS. desejava 
tanto receber Jesus Cristo nas espécies sacramentais. S. T o
más diz: celebramos a instituição do SS. Sacramento espe
cialmente naquele tempo, em que o Espírito Santo ensinou 
os corações dos discípulos a conhecer perfeitamente os mis
térios dêste sacramento. Pois também no mesmo tempo foi 
que os fiéis começaram a receber êsíe sacramento. (S .  T o
más, Opúsc. 57, II die iníra oct. Corp. Chr.)

Bento XÍV (Insí. 21. n. 13; Festa Dom. c. 11, n. 42)
cita o opinião do cardeal Bona, de que antes de pentecostes 
não sc podia propriamente dizer a mis.sa; pois não convinha 
oferecer o novo sacrifício, enquanto o sacerdócio ainda não 
íôra tran.sferido. Concorda com isto a escritura sagrada. 
Pois diz que os apóstolos antes da vinda do Espírito Santo 
perseveraram unânimes em oração (At 1, 14), sem mencio
nar a comunhão do pão, por não haver ainda missa. Tendo 
recebido o Espirito Santo, continuaram na “comunhão da 
fração do pão”. (At 2, 42.) Pois então havia missa e co
munlião.

49. 3. A Liturgia primeva eclesiástica. Os apóstolos lega
ram aos seus sucessores o poder sôbre a Liturgia e o cui
dado dela. Fixá-la inteiramente foi impossível por causa 
das perseguições e do segredo severo relativo aos santos mis
térios. Os cristãos, quase sempre acossados pelos satélites 
dos tiranos, não queriam deixar cair nas mãos dos pagãos 
um livro completo dos seus ritos santos.
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Mais tarde, conformando-se com os costumes do povo 
respectivo, os bispos  adotaram também cerimônias, já co
nhecidas, contanto que não fôssem contrárias à doutrina cris
tã, ou próprias do paganismo.

Esta formação deu-se, antes de tudo, nos grandes cen
tros de civilização. Pois sabemos que os apóstolos procura
vam de preferência cidades importantes; Antioquia, Corinto, 
Éfeso, Roma. Os seus sucessores fizeram o mesmo. Em re
dor das suas cidades episcopais fundaram outras comuni
dades religiosas, dependentes do centro também qüanto à Li
turgia. Pois eram sacerdotes da metrópole que plantavam a 
nova vinha do Senhor. Pouco a pouco, formou-se uma Litur
gia comum a muitos lugares e finalmente a uma região in
teira.

50. Como êste processo natural se efetuasse igualmente no 
Oriente e no Ocidente, originaram -se várias Liturgias, con
sentâneas nos ritos essenciais, diferindo, porém, nas cerimô
nias acidentais. As modificações tinham a origem nos esfor
ços de paralisar a influência dos costumes pagãos e, mais 
tarde ao menos, na influência de príncipes, de mosteiros, de 
homens insignes ou de piedade privada. Principiou esta for
mação em niaior escala depois de terminar a perseguição pagã 
pelo edito de Milão em 313;  mas o poder dos hi.spos foi cada 
vez mais restringido, até que, finalmente, o direito litúrgico 
foi reservado aos concílios provinciais. (Cone. tolet. 633, 
cân. 12.) .

j á  que 0 desenvolvimento percorreu as mesmas fases 
nas Igrejas orientais e ocidentais, devemos distinguir Litur
gias orientais e ocidentais.

§ 13. AS LITURGIAS ORIENTAIS

51. As Liturgias orientais podem-se reduzir a dois grupos, 
que tomam sua denominação dos centros principais; Jeru
salém e Alexandria.

L O primeiro é o grupo da Liturgia de Jerusalém.

A Liturgia cham ada de S. Tiago. E ’, sem dúvida, 
fundamentalmente obra do primeiro bispo de Jerusalém. Pode 
ser considerada tipo das Liturgias orientais. (Kõssing 
Kaulen, s. v. Kirchenlexikon.)

C u rso de L itu rg ia  —  3
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52. 2. A Liturgia antioquena. Conhecemo-la só por algu
mas observações de S. João Crisóstomo. Antioquena é tam
bém a I.iturgia clernentina conservada no livro 8.“ das “Consti
tuições apostólicas”, que são, quanto à redação, obra dc teó
logo antioqueno feita cêrca de 380. Esta desapareceu.

53. 3. A Liturgia jacobítica. Em versão siríaca está em uso
nas igrejas dos monofisitas chamados jacobitas, conforme o 
nome do autor do cisma, Jacó Baradai ( f  578) .  Contam-se 
perto de 50 “Liturgias” de menos importância criadas por 
êles. A Liturgia normal é permitida aos “unidos” com Roma.

54. 4. A Liturgia dos maronitas traz o nome de S. Marão 
,( t  cêrca de 423) .  Tem muitos elementos da Igreja romana: 
é ’em língua siríaca antiga.

5. A Liturgia armênia, com elementos gregos e mesmo 
romanos, introduzidos na época das cruzadas.

6. A Liturgia nestoriana, em Curdistão, na Pérsia, em 
língua siríaca. .

7. A Liturgia caldéia, i. é, o rito dos nestorianos unidos 
no século 16 com Roma, na Síria, Pérsia, Iraque; tem ele
mentos romanos.

8. A Liturgia siro-m alabárica, igual à Liturgia nestoria
na. A I.iturgia dos “unidos” tem elementos romanos.

55. P. A Liturgia bizantina, semelhante na sua ordem à de 
S. Tiago (Kõssing, Kaulen no Kirchenlexikon, s. v. Liturgie), 
usa três fórmulas atribuídas a três santos: uma a S. Gregório 
Magno, outra, breve e mais antiga, a S. João Crisóstomo, a 
última a S. Basílio, mais extensa e modificada por êste santo. 
Estas duas últimas existem em língua grega entre os gre
gos, entre os russos em russo, entre os sérvios, rutenos e 
búlgaros em eslavo antigo, entre os geórgios em geórgio, 
entre os romenos em romeno.

Além da Liturgia bizantina, também a romana foi traduzida em 
eslavo antigo por S. Cirilo e está ainda em uso. Em algumas dio
ceses é permitido escrever os livros litúrgicos, sem mudar o texto, 
em glagólico, forma antiga e por isso muito estimada das letras es
lavas. Na última edição do missal eslavo (1927) só o cânon é im
presso em letras glagolíticas, q  resto do missal em letras latinas.'

Como se vê, a Liturgia bizantina conquistou grande par
te do Oriente. Outrora em vigor na Itália meridional e Si- 
cília, hoje está restringida a poucas dioceses.
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11. 0  segundo grupo é o de Alexandria, no Egito.

56. 1. A Liturgia egípcia, atribuída a S. Marcos, fundador 
da Igreja dc Alexandria; é em língua grega. Desapareceu 
debaixo da influência do patriarcado de Constantinopla. A 
única em vigor desde então foi a bizantina. A antiga Litur
gia de S. Marcos ainda é usada sob o nome de Liturgia de 
S. Cirilo, traduzida para várias línguas, inclusive a arábica 
(Melchitas).

2. A Liturgia cóptica  é de S. Cirilo ( =  S. Marcos) ym 
língua saídica e boáirica, dois dialetos da, língua egípcia.

57. 3. A Liturgia etiópica  é o monumento mais antigo de 
I.iturgia fixa. Foi escrita no III século com o nome de 
apostoliké parádosis  (tradição apostólica) e é atribuída a S. 
Hipóiito. Estava muito espalhada no Oriente, mas conser
vou-se só em versão cóptica, e é usada na Etiópia na língua 
.'intiga geez sob o nome de “Liturgia dos santos apóstolos ; 
é a Liturgia normal, ao lado da qual existem cêrca de 10 
mitras.

§ 14. AS LITURGIAS OCIDENTAIS

58. As Liturgias ocidentais usam a língua latina. Somente 
algumas dioceses da Iugoslávia têm a Liturgia romana em 
versão eslávica antiga, impressa com letra especial, a gla- 
golítica.

A respeito da origem das Liturgias ocidentais escreve o 
papa Inocêncio I ( f  419) numa carta: “E ’ manifesto que 
ninguém em tôda a Itália, Gália, Espanha, África e ilhas ad
jacentes fundou igrejas, senão as que o apóstolo Pedro ou 
seus sucessores estabeleceram como bispos. Daí se segue 
(|ue êstes têm de guardar o que guarda a Igreja romana, da 
qnal, sem dúvida, tiram sua origem.” (Eisenhofer, p. 31 -39 ; 
Gatterer. Ann. lit. p. 31.)
.59. 1. -4 Liturgia galicana, hoje fora de uso, estava muito
espalhada antes de Carlos Magno. Chama-se galicana por 
eausa de seu emprêgo geral na França (Gália). Assemelha-se 
ein vários pontos às Liturgias orientais; na sua essência, 
porem, parece rito romano. Os elementos gregos explicam-se 
iiiotniente pela influência da Liturgia de Milão. Foi abolida
por Carlos Magno.

Conforme relata Durandus (V , c. 2, n. 5 ) , coagiu todos os 
clérigos com am eaças e suplícios a observar a Liturgia gregoriana 
(rom ana) e a queimar os livros da Liturgia am brosiana (ga lican a).

3*
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Razão principal tcria  sido que a Liturgia am lirosiana instituía muitas 
coisas segundo o rito grego. O papa Adriano i ordenou que a Li
turgia romana fõsse observada por tôda parte. F.sta notícia cor
responde à situação poiitica. T anto  o papa como Carlos Magno que
riam diminuir a influência grega no Ocidente. P or isso Carlos exigia 
que os sacerdotes fôssern examinados, para ver se sabiam  de cor 
e entendiam as orações da missa segundo o missal romano. (Cone. 
Aq. 802 ; Hefele K. G. III, p. 744.)

60. 2. A Liturgia amhrosiana, denominada de S. Ambrósio, 
. bispo de Milão, parece também de origem romana com ele

mentos gregos. Êstes explicam-se pela presença e influência 
dos gregos em Milão; foi esta cidade por algum tempo re
sidência imperial e sé de um bispo ariano, Auxêncio, na
tural da Capadócia (séc. IV).

Eugênio IV mandou ao cardeal Branda de Castiglione que in
troduzisse em Milão a Liturgia romana. Mas o povo, muito apegado 
a seu rito costumado, exasperou-se tanto que o cardeal viu-se obri
gado a fugir às pressas. Ainda é vigente na diocese, de Milão e nal
gumas dúzias de paróquias das dioceses de Bérgam o, Novara, e do 

■Cantão Ticino (S u íça ).

61. 3. A Liturgia m oçarábica  tem o seu nome dos moçára- 
bes (assim se chamaram os cristãos debaixo do domínio dos 
árabes na Espanha). A sua Liturgia estava em vigor no rei
no dos visigodos. Está infiltrada de elementos galicanos.

Temendo os pap,as pela pureza e união da doutrina católica, 
procuraram  introduzir o rito romano. Grande foi a resistência. G re
gório v n , auxiliado pelos príncipes dos reinos cristãos, conseguiu 
vencê-la. O rito romano foi admitido com grande pompa pela pri
meira vez no convento de S. João de la Pena, no cba 20 de março 
de 1071, na presença do legado pontifício Hugo Cândido, do rei
D. Sancho Ramirez, dos bispos e de tôda a corte. A Liturgia rnoça- 
rábica conservou-se somente no reino arábico de Granada. Com a 
conquista desta cidade parecia extinta. M as o cardeal Xim cnes man
dou imprimir ura missal c um breviário moçárabe e fundou um co- 
lé,gio de sacerdotes encarregados de celebrar numa capela da ca
tedral de Toledo missa e -ofício  em rito moçárabe. Fundação se
melhante foi feita por Rodrigo de Talavera na catedral de Sa la 
manca. Em Toledo existem ainda duas paróquias m oçárabes; a das 
Ss. Justa  e Rutina e a de S. Marcos.

Algumas outras Liturgias conhecemos só em fragmentos, 
p. ex., a céltica na Gália, a africana na África do Norte.

§  15. A LITURGIA ROMANA

62. Como 0 rito romano, essencialmente, foi sempre o mes
mo, assim 0 rito de todo o Ocidente foi, essencialmente, co
mo parece, sempre o romano.

No desenvolvimento do rito romano podemos distinguir 
várias épocas "de duração aproximada. Esta sistematização
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não pretende marcar mna interrupção do processo liistorica- 
mente continuo, mas facilitar a sua compreensão.

1. A Liturgia romana meio fixa e meio improvisada (c. 
100-400). Dos primeiros séculos não possuímos nenhum li
vro litúrgico do rito romano. A chamada “Tradição apostó
lica” exarada, como se afirma, em Roma por S. Hipólito, no 
tempo do papa Calisto (217-222) ,  existe, como foi dito, na 
versão cóptica. E ’, porém, incerto, se representa o texto ofi
cial da Igreja romana. Mas pode-se supor que, ao menos, 
não se afasta muito dela; do contrário teria ofendido os seus 
partidários. Êste rito é brevíssimo. Principia pelo Sursum 
rorda  com prefácio, segue-se uma oração de ação de graças 
pcla redenção (eucaristia), consagração, Unde et memores, 
epidese, comunhão. 0  resto do serviço divino estava entre
gue ao arbítrio do bispo, contanto que não deixasse a ex
plicação da sagrada escritura, a oração pelas várias classes 
dos fiéis, a devida preparação da matéria para o sacrifício. 
S. justino mártir ( f  167) diz que o bispo agradece o dom 
eucarístico “ainda por bastante tempo, na medida da sua 
fôrça .” (Eisenhofer, p. 58. 1. Apol. c. 65, c. 67.) Liturgias 
semelhantes existiam no século IV, em Antioquia na Síria, 
“As Constituições Apostólicas” 1. ’8 ;  no Egito o eucológio 
(missal) do santo abade Serapião de Tmuis ( f  c. 360).

63. II. A Liturgia romana tôda fixa (c. 400-700). E ’ a 
época dos sacramentários. 0  sacramentário era livro litúr
gico, usado até ao século 13, que continha principalmente o 
cãnon e as orações mutáveis do ofício; para as lições e can
ins era necessário outro livro.

1. O primeiro é o sacramentário leonino, cm grande par
le obra do papa Leão I (440-461) .  175 textos desta coleção 
lilúrgica ainda se acham em nosso missal; falta, porém, o 
cãnon.

2. 0  gelasiano, na opinião dos célebres liturgistas 'I'om- 
masi e Muratori, foi redigido no séc. V, provavelmente pelo 
papa Gelásio (492-496)  mesmo.

3. O gregoriano, que é a base do nosso missal romano 
moderno. S. Gregório Magno ( f  604) compôs um sacramen- 
lãrio, que, porém, se perdeu; o exemplar completo mais an
ligo é do ano 812. Aboliu a multiplicidade de ofícios, pres
creveu, em lugar das duas, só uma oração cada dia, reduziu 
im 54 prefácios do gelasiano a 10 e acrescentou alguns ofí
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cios. Dêstes sacramentários se segue que a Liturgia da mis
sa, ao menos desde o século VII, tcni sido sempre, com pou
cas exceções, a mesma.
64. III. A Liturgia romana generalizada (c. 700 1.500). (J 
papa S. Gregório mandou em 597 para a Inglaterra o monge 
beneditino S. Agostinho com 40 companheiros. Implantaram 
a Liturgia romana naqueles reinos, impedindo a propagação 
da Liturgia céltica, trazida pelos monges irlandeses (Coelho, 
I, 224). Da Inglaterra a Liturgia romana passa corn os mis
sionários ingleses, S. Vilibrordo e outro.s, para a Frísia; com
S. Ansgário, para a Dinamarca e Suécia, com S. Bonifácio, 
para a Alemanha e o país dos francos, onde, protegida por 
Pepino e Carlos Magno, suplantou a Liturgia galicana, acei
tando, porém, alguns elementos galicanos. Esta Liturgia da 
côrte tornou-se geral em todos os países do reino dos francos 
e também em Roma. Nos reinos da península ibérica, a Li
turgia romana foi propagada mormente pelos beneditinos 
de Cluni, que contribuíram para a supressão da Liturgia 
moçárabe.
65. IV. A Liturgia romana única (desde 1500). Os sacra
mentários só continham as fórmulas para a missa solene. As 
missas privadas, muitas vêzes, particularmente no concílio 
de Trevcs (1.310), proibidas, generalizararn-se; novas fes
tas foram introduzidas e os papas deixaram liberdade nas 
matérias não contidas no sacramentário romano. Assim, pou
co a pouco sc formou grande diferença na Liturgia de vá
rios países e dioce.ses. Ao concílio de Trento foram dirigidos 
pedidos no sentido de reformar também a Liturgia e reduzi-ia 
à unidade. Em consequência disso o papa Pio V publicou o 
novo breviário (1568) e o novo missal (1570) para tôda a 
Igreja. Sisto V (1588) instituiu a Congregação dos Ritos, en
carregada de fiscalizar e desenvolver o rito romano, de ma
neira que novos abusos não se pudessem arraigar tão facil
mente. As (c. 80) dioceses da França que tinham abandona
do a reforma piana e editado livros litúrgicos próprios, no 
século XIX adotaram a reforma de Pio V. Existe, assim, 
unidade na Igreja romana.
66. V. Reforma de Pio X. Êste papa introduziu o antigo 
eostunle de recitar no breviário, cada semana, todo o salté
rio, sem tornar o ofício mais comprido e sem dimi
nuir 0 culto dos santos. (Edição de 1914.) No missal, os
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domingos, e principalmente as férias maiores da quaresma, 
ocuparam uma posição mais própria, para favorecer o es
pírito do ano . eclesiástico. (Edição típica de 1920.)

67. Liturgias romanas antepianas. Pio V tinha abolido só 
os missais e os breviários que não tinham em seu favor apro
vação pontifícia ou costume superior a 200 anos. Por isso 
conservaram-se algumas Liturgias antigas no Ocidente:

1. O rito monástico dos beneditinos e das ordens da tnesma 
regra,

2 . O rito cisterciense dos monges de Cister, reform ados pelo 
abade Cláudio Vaussin em 1641; é bastante diferente do rito romano.

3. O rito carm elitano ou hierosolimitano, empregado pelos car
melitas observantes.

4. 0  rito dominicano, muito semelhante ao carm elitano; é pró
prio dos dominicanos.

5. ü  rito cartusiano, que não difere muito do rom ano; é pró
prio dos cartuxos.

6. O rito prem onstratense, próprio dos cônegos regulares pre- 
monstratenses.

7. O rito da diocese de B raga, próprio da arquidiocese de B ra
ga, em Portugal.

8. 0  rito da diocese de Lião, na Fran ça ; é quase todo romano.
Todos êstes ritos têm missal próprio, breviário próprio, ritual

c cerimonial, com exceção do rito monástico, que tem só breviário 
próprio,, e do rito de Lião, que tem só missal próprio. (Piacenza, 
l.iturg., p, 10.)

A Lilurgia am brosiana e a m oçárabica já  Foram mencionadas.

§ 16. A LEGISLAÇÃO LITÚRGICA EM VIGOR

68. I. O direito supremo de legislar sôbre a Lilurgia per
tence ao sumo pontífice. “Unicamente à Sé Apostólica com 
pete ordenar a sacra Liturgia e aprovar livros litúrgicos.” 
(Cân. 1257.) Êste direito não lhe foi conferido pelos bispos, 
mas é direito divino, essencial ao sumo poder do papa. (Gat- 
lercf Ann. p. 45.)

Os bispos e outros prelados têm a obrigação de exe
cutar os decretos do papa (cân. 1260) e' conservar o culto 
nas suas dioceses.

II. A S. C. dos Ritos foi instituída para vigiar os ritos 
e as cerimônias de tôda a igreja latina. Para os ritos das 
igrejas orientais é competente a Congregação para a igreja 
oriental, cujo presidente é o papa pessoalmente. ,

(»9. 01. Leis iitúrgicas podem-se originar também pelo cos
tume legitimo. Há costume ( contra, prceter et secundam le
gem )  contrário à lei, fora da lei, conforme a lei.
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1. Tem caráter obrigatório um costume litúrgico, ate 
mesmo contrário às rubricas, contanto qne seja razoável e 
legitimamente prescrito. Para a missa, porém, vale o cânon 
(81 8 ) .  cm que “qualquer costume contrário” às rubricas fica

i.' ;  expressamente “reprovado” . Todavia há exceções. L ’ costu-
1 ■*' ine vigente e tacitamente tolerado, mas contrário à rubrica,
1 p. ex., vestir a alva sem ter pôsto a sobrepeliz; não minis

trar a purificação aos fiéis que comungam. Expressamente 
tolerado c o uso, p. ex., de não acender uma terceira vela

I à elevação.
2. Com mais facilidade é possível um costume fora da 

iei e conforme à lei.
IV. 1. Se houver abusos numa diocese (d. 2621, ad 1), é

II .'iij  ̂ , 0 prelado que tem de corrigi-los e não os sacerdotes.
)I, ' 2. Conforme as respostas da S. C. R., o prelado cuidará
D de instruir (d. 3333 ad 2 ) o povo quanto a tais abusos, e
í  j introduzirá pouco a pouco o rito legítimo; evite-se o escân-
' dalo do povo. (d. 3579 ad 1 et alibi.)

§ 17. OS LIVROS LITÜRGICOS V IG EN TES

70. Os prelados do Concilio Tridentino deixaram ao sumo 
pontífice o cuidado de reformar os livros litúrgicos. Os li
vros litúrgicos editados por Pio V e seus sucessores já ’ fo
ram brevemente indicados no capítulo que trata das fontes 
litúrgicas.

I . O Breviário romano de 1568. Publica-se em 2 edições 
ou em um tomo grande (Totum ) ou em quatro volumes pe
quenos. A ordem nas duas edições é igual. (Ver n. 828.)

71. II. O missal. A ordem em geral é a mesma do breviário.
1. Proprium de tempore. Compreende as missas assina

ladas para os domingos e férias maiores.
Entre as cerimônias do sábado santo e a festa da res

surreição se acha o ordo e cânon da missa.
2. Proprium sanctorum.
3. Commune sanctorum.
4. Várias missas votivas e orações.
5. Missæ defunctorum.
6. Benedictiones.
7. Missæ pro aliquibus locis.
8. Proprium diœcesanum, ou régionale.
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De todos os livros Htiirgicos o missal é o primeiro e o mais 
venerável, representando Nosso Senhor, cn jas  palavras contém, hon
rado com incenso c ósculo, levado em procissão, monumento da tra
dição m ulti-secniar católica, jó ia  literária de perfeita beleza, livro 
oficial da Rspòsa .de Cristo no ato mais santo do culto, adornado 
por isso na piedosa idade media com ricas miniaturas e ornamentos 
cm profusão e sempre de novo editado, enriquecido com devotas c 
artísticas ilustrações e vinhetas.

Iinprimiu-se pela primeira vez em Milão em 1474. A primeira 
edição oficial data de 1570, a última típica de 1920.

IIL Martyrologium romanum, eni 1584 por Gregório XIII.
IV. Pontificale romanum, em 1596.
V. Cæremoniale episcoporum, em 1600.

O cerimonial dos bispos obriga em consciência: a) tôdas as 
igrejas latinas sem exceção alguma. Bento X III (B u lia Licet a lias  
1727); “ (Cærem oniale) in universali E cciesia ab omnibus et sin
gulis personis, ad quas spectat et in futurum spectabit, perpetuo ob- 
servandum esse, in virtute sanctæ obedientiæ præcipimus et man
damus” ; b) portanto também as igrejas latinas com próprio missal 
c breviário; c) nomeadamente as igre jas catedrais e colegiadas e 
as pessoas a elas adscritas, nas suas funções litúrgicas; d) todos 
os sacerdotes no que lhes diz respeito. Inocêncio X  (Bulia E tsi alias, 
1750): “Quascunque personas, quæ sacerdotalia munera exercere, 
ant alia quæcunque in ipso cæremoniali contenta facere, aut exsequi 
debent, ad ea peragenda et præstanda ju xfa  hujus Cæremonialis for
mam et præscriptum teneri.”

Quais sejam  estas prescrições se deve deduzir do teor e do 
lim das rubricas ou das declarações d a .S . R. C. Costumes louváveis 
são permitidos. (Cf. as bulas dc Clemente VIII, Bento X IV  de igual 
vigor, à frente da edição típica do cerimoniai de. 1886; os muitos 
decretos da S. R. C. Werrr/.-Vidal, lus can., 1934, t. IV, n. 336.)

VI. Rituale romanum, em 1614, 0  ritual é obrigatório 
para as dioceses c|ue, seguindo a exortação de Paulo V, o 
adotaram, ou forain fundadas depois da publicação do ritual.

Contudo pennite-se usar o ritual romano também iia- 
(jiielas dioceses que possuem ritual próprio prescrito pelo 
bispo diocesano, (d. 3792 ad 9.)

72. VII. Memoriale Rituum. Editado por Bento XIII, tradu
zido na C. P., reeditado por Bento XV em 1920, regula, para 
as igrejas que não dispõem de muito clero, as funções da 
festa de nossa Senhora da Candelária, da quarta-feira de 
cinza e da semana santa. Foi prescrito para as igrejas pa
roquiais de Roma. (Sontudo a S. R. C. consultada, costuma 
11'sponder que nas igrejas paroquiais se deve observar o 
Memoriale Rituum. Igrejas não paroquiais (d. 4049 ad 1) 
precisam para as funções da Semana Santa: 1) se as fun
ções se podem executar conforme as rubricas do missal (diá-

www.obrascatolicas.com



42 R c u s, Curso de Liturgia

cono, subdiácono), da iiccnça do bispo; 2) se querem usar 
o Memoriale Rituuni (sem diácono, subdiácono), a licença 
da Santa Sé. (Mem. Rit. p. 8.)

VIII. Os îivros de canto eclesiástico já foram enume
rados. '

IX. 0  Octavarium Romanum contém as lições do 2." e
3." iiolurno para o ofício de mistérios c santos, cuja oitava 
se celebra em igreja particular. 0  seu uso é permitido, po
rém não prescrito.
73. X. Instfuctio, Clementina aprovada por Clemente XII 
em 1735. 1) Foi prescrita para as igrejas de Roma; trata da 
exposição solene do SS. Sacramento durante 40 horas. 2) 
E ’ diretiva para as igrejas fora de Roma; é louvável obser
vá-la. (d. 2403: instructionèm extra urbem non obligare.)

§ 18. PUREZA DO RITO

74. 1. Para impedir a impressão de livros litúrgicos menos
exatos, existem leis eclesiásticas rigorosas.

A primeira edição, fiscalizada pela S. R. C., se chama 
típica. E ’ fornecida ou por uma tipografia autorizada ou, nos 
últimos tempos, pela tipografia Vaticana. As outras edições 
(jiistatípicas), organizadas pelas várias casas editoras, pre
cisam só da aprov.ação do bispo competente, dada depois 
dc se verificar 'a exata conformidade com a edição típica.

2. As emendas novas dos livros litúrgicos, prescritas pela 
S. K. C., devem ser inseridas nas edições futuras. As edições 
antigas (Urbano VIII, in Bulia Missali inserta) podem scr 
usadas até serem imprestáveis, se não fôr disposto o contrá
rio como se fêz para as edições antigas do cantochão. Pois, 
quando apareceu a edição Vaticana típica do Gradual (1907),  
Pio X (d. 4203) determinou: “Ceteræ editiones, ad tempus 
tantiimmodo toleratæ, nullo iam in futurum iure gaude,ant, 
quo typicæ substitui possint.”

§ 19. OBRIGAÇÃO DAS RUBRICAS

75. A distinção entre rubricas preceptivas e diretivas é ad
mitida pelos autores como sententia commuais, apesar das 
afirmações de alguns liturgistas em contrário. Diz, p. ex., 
Lehmkuhl (II, 238) : “As rubricas que regulam o que antes 
e depois da missa sê deve fazer, provavelmente não devem 
ser consideradas como preceptivas, mas somente como di
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retivas, i. é, infringi las não é propriamente pecado, mas 
parece menòs conveniente, a não ser que haja razão justa 
para agir doutra maneira ou se cumpra equivalentemente a 
rubrica. (S. Alf. n. 399.) O que acumulam nos últimos tem
pos para a interpretação mais rigorosa não é novo, e foi já  
ponderado pelos antigos autores e contudo não julgado con
cludente.”

Às rubricas de defccíibns chamam diretivas.

§ 20. OS D E C R E T O S DA S. CONGREGAÇÃO 
DOS RITOS

76. Condições. Para que os decretos da S. C. dos Ritos te
nham fôrça obrigatória, devem ser autênticos, i. é, assina
dos pelo prefeito e secretário (ou substituto) da S. C. R. e 
munidos com o seu sêlo. Em caso de necessidade é suficiente 
a assinatura do prefeito ou secretário (ou substituto).

2. Divisão. Os decretos são gerais ou particulares.
Os decretos gerais (Decreta generalia) obrigam, con

forme a matéria, ou tôda a Igreja ou uma ordem, ou um 
país inteiro. Vêm sob o título “Decretum generale” ou “Ur- 
bis et Orbis”, ou trazem a cláusula “Ubique servari man- 
davit” .

Os decretos particulares ou concedem mna graça ou tra
tam de costume ou de cerimônia particular. Os da primeira 
classe valem só para a pessoa agraciada. Os da segunda 
dasse obrigam a pessoa que consultou, ao menos em geral. 
l ’ois per accidens obrigam tôda a Igreja, se, pela resposta 
particular, somente se aplica uma lei universal certa, ou se 
o decreto particular contém a interpretação compreensiva 
de Iei geral.

Embora um decreto particular não imponha obrigação, 
sempre é permitido considerá-lo em outro lugar como nor
ma diretiva de proceder.

3. Recurso à Santa Sé. Evite-se o recurso freqüente à
S. C. R. Querer cortar tôdas as questões com o argumento 
da autoridade, diz o cardeal Gennari, é arruinar a ciência, 
i|iie. consiste precisanrente em deduzir dos princípios as con- 
sis|uências e aplicá-los a casos concretos; é restringir a li
berdade de ação. Por isso recorra-se à Santa Sé o mais rara
mente possível e somente para as questões que se não po-
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dein resolver pelos princípios gerais e cuja solução os com
petentes buscam em vão. (Coelho, 1, p. 70.)

A própria Congregação (d. 2591 ad 6) avisa; “Se hou
ver dúvidas, pode-se achar solução cm casos particulares.” 
E sancionou a regra: “Os decretos da S. C. R., embora se
jam pedidos por instâncias particulares, contudo servem dc 
norma e exemplo nos mesmos e semelhantes casos na Igreja 
universal.” (d. 3945.)

il

§ 21. RESUMO HISTÓRICO DA LITURGIA

77. 1. D esde o princípio do cristianismo foi necessário ex
plicar os santos mistérios. Possuímos ainda tais explicações, 
p. ex., de S. Cirilo de Jerusalém ( f  386),  de S. Ambrósio 
( f  397).

Um dos mais preciosos documentos dos primeiros sé
culos deixou-nos Etéria, religiosa da Aquitânia, parenta da 
famíiia imperial. Descreve (380-390)  a sua viagem para a 
terra santa e os atos litúrgicos a que assistiu.

2. Na idade média desenvolveu-se a explicação simbó
lica da Liturgia. Dos rhuitos autores, sejam mencionados os 
mais afamados: S. Isidoro de Sevilha ( f  636 ) ,  De eccle- 
siasticis offlciis; o diácono Amalário dc Mctz ( f  85 0 ? ) ,  De 
ecclesiasiicis officiis; Bernoldo de Constância ( f  1100), 
M icróiogns; Honorius de, Angustoduno (v 1152) ,  Gemma 
anim æ; Beleth ( f  1165) ,  Explicatio divinonim officioruni; 
Inocêncio III ( f  1216) ,  De sacro altaris mysterio; Durandus 
(bispo de Mendes, f  1296), Rationale divinorum officionim, 
cuja obra alcançou muitas edições.

Albertus Magnus ( f  1280), Opus de mysteriis missœ: é 
o precursor da explicação histórica moderna.

3. D epois da reform a protestante, e em oposição a ela, 
apareceram numerosas obras e coleções litúrgicas; Martène, 
Muratori, Assemani, Bento XIV, Gueranger são alguns dos 
nomes mais célebres. A literatura moderna é riquíssima. 
Braun, S. J. (Liturg. Handlexikon, 1924), enumera cêrca dè 
340 obras litúrgicas de autores católicos, não contando as
ol)ras de autores não católicos que não são poucas.
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§ 22. 0  e s p í r i t o  LITÚRGICO

78. Antes de tratar cientificaniente da Liturgia, com divi
sões e enumerações, é bom dar alguns esclarecimentos sôbre 
0 espirito litúrgico, de que é mister imbuir-se para avaliá-la 
devidamente.

O espírito litúrgico que consiste em estudar, estimar, ex
plicar, promover e defender a Liturgia, tem a base mormente 
em certos princípios gerais. Podem resumir-se em quatro;

1. A Liturgia é obra do Espírito Santo. Di-lo Sisto V : 
Sacri ritns et cœremoniæ, qinbiis E cclesia  a Spiritu Sancto 
edocta ex apostolica traditione et disciplina iititur.” (Bula 
Immensa, 1588.) Consequência: respeito.

2. A Liturgia c serviço eucarjstico; pois o centro da li
turgia é a Eucaristia. Diz o cardeal Bona (De reb. lit. 1. 2, 
c. 14, § 5 ) :  “Êste era o espírito religioso dos nossos ante
passados, que tôdas as funções sagradas ede.siásticas, a ad- 
ministraç<ão dos sacramentos e quaisquer bênçãos sc reali
zassem durante a missa. Bois a última perfeição e consuma
ção de tudo é a Eucaristia, da qual recebem a sua fôrça, 
energia e santidade.” Consequência: Amor.

3. A Liturgia é a casa de ouro, de perfeita harmonia. 
Numa casa há inúmeros objetos, que ninguém considera avul
sos, mas pertencentes ao edifício na sua perfeição. Assim, 
as múltiplas partes da Liturgia são outros tantos ornamen
tos da construção total da Liturgia. Consequência; Estima 
profunda. Poetas, p. ex., Dante, Calderon, mesmo os pro
testantes Schiller e Goethe se inspiraram na sua beleza para 
composições de alto vôo. E ’ a glória da Igreja, objeto de 
inveja dos acatólicos.

4. A Liturgia é a vontade concretizada da E spôsa de 
Cristo, a Igreja, formando o cerimonial da côrte do Rei de 
eterna majestade. Ora, “devemo-nos conformar cora a Igre
ja ”, como ensina S. Inácio nas suas regras, “ut cum Ecclesia 
sentiamus” . (Aprovadas por Paulo III, 1548.) Consequên
cia; acatamento.

I P A R T E .
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5. Divisão: Na Liturgia tiá vários elementos comuns a 
funções litúrgicas diferentes. Não convém tratar dêles repe
tidas vêzes. Por isso formani o objeto da Liturgia geral.

Partindo da definição dada, 6 preciso falar de pessoas 
e ações. Tratamos, portanto: 1) das santas palavras, pro
nunciadas pelas pessoas; 2 )  dos santos sinais; 3) dos santos 
lugares, onde se usam as ações e palavras; 4 )  dos santos 
tempos que modificam as ações e palavras.

C A P Í T U L O  I.

AS SANTAS PALAVRAS '

§ 23. ORIGEM DAS LÍNGUAS LITÚRGICAS

79. 1. No princípio da Igreja  nenhuma língua fora proibi
da para a Liturgia nem por Nosso Senhor nem pelos após
tolos. Jesus Cristo celebrou a missa no cenáculo provavel
mente em língua aramaica, que era o idioma popular. Os 
apóstolos ter-Lhe-ão seguido o exemplo.

2. Contacto com os pagãos. Logo que se iniciou a evan
gelização dos pagãos, as duas línguas mais faladas, a latina 
e a grega, foram admitidas na Liturgia. Assim, as três lín- 
gua.s, em que estava escrito o título da santa cruz, hebraica 
(aramaica), grega e latina, serviram à Liturgia.

3. Contacto com os conquistadores. No decurso dos sé
culos houve mudanças nacionais consideráveis. No Ocidente 
a migração dos povos causou a mistura de vários idiomas. 
A Igreja não podia continuamente mudar a sua língua li
túrgica em favor de línguas nascentes. No Oriente o isla- 
mismo, com sua língua arábica, sufocou quase completamen
te as línguas nacionais. Dc mais a mais, os povos, que acei
tavam a religião cristã, em geral não possuíam os têrmos ne
cessários para exprimir os mistérios sublimes do cristianis
mo. A Igreja devia, portanto, guardar a sua língua litúrgica 
própria, que uma vez para sempre tinha escolhido.

80. 4. As línguas romanas. Em Roma, nos três primeiros 
séculos, a Liturgia era celebrada em grego. Há várias cir
cunstâncias justificadoras desta asserção: 1) a língua ofi
cial na administração romana era a grega; 2 )  os cristãos 
ein Roma entendiam o grego, pois a epístola aos romanos 
foi escrita em grego; 3 )  os papas e os escritores cristãos em
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Roma, p. ex., S.'Justino, Taciano, escreveram em grego; a 
Lilurgia, de S. Hipólilo de Roma está redigida em grego; 
4 )  ainda hoje na missa papal solene o evangelho e a epístola 
se cantam em grego c latim. Esta cerimônia, no princípio, 
era necessária por causa dos fiéis que só entendiam o grego. 
Depois foi conservada para significar que a Igreja católica 
abrange todos os povos. Restos da língua grega há em vá
rias partes da Liturgia, p. ex., Kyrie, ágios o theós.

81. 5. Mas também a língua latina estava em uso prova
velmente já  no primeiro século. Pois a ítala, tradução latina 
da bíblia feita em meados ou princípio do II século, ser
via para as leituras sagradas nas reuniões eclesiásticas. A 
língua da versão, porém, não era a clássica, que se evitava 
por lembrar o paganismo, mas sim a língua vulgar.

Além das duas línguas mencionadas admitiram-se a si
ríaca, arábica, cóptica, etiópica, armênia, eslávica, romani- 
ca. Esta última é a única língua viva; tôdas as outras são 
línguas mortas. (Gasparri, Euchar., II, n.° 852; Wernz-Vidal 
iv"n. 397.)

§ 24. A VANTAGEM DA LÍNGUA LATINA 
NA LITURGIA

82. A língua litúrgica latina é: 1. uma língua venerável. 
Pois é o produto do desenvolvimento histórico c secular, con
sagrada pelo uso multi-secular.

2. Unia língua, estável. A Igreja coiiserva-a por saber 
(|ue as suas palavras são a expressão fiel da fé católica. Tal 
certeza não teria com traduções continuamente reformadas e 
adaptadas à língua viva. Os gregos, apesar de separados 
da Igreja romana, guardaram a sua fé quase completamente 
devido em grande parte à sua Liturgia antiga.

3. Língua fixo. A língua latina é muito aperfeiçoada, 
com têrmos próprios, formados pela legislação romana.

4. Língua misteriosa e santa. E ’ convicção geral que, 
para um ato tão santo como a missa, a língua quotidiana 
é menos conveniente. Os hereges, faltos de respeito de Deus, 
introduzem logo a língua vulgar na Liturgia. Seguindo o 
exemplo do Concílio Tridentino, Alexandre VII ( 1661)  nem 
sequer permitiu a tradução do missal em francês. Hoje isto 
se concede; mas nega-se a licença de usar a língua vulgar 
na Liturgia, principalmente da missa. Existe o perigo de
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serem abusadas pelo povo baixo as palayras que contêm os 
divinos mistérios.

5. Lingua uuiiiva. A diversidade das linguas separa os 
homens, a lingua comum une-os. A língua latina une as igre
jas particulares entre si e com Roma.

6. Língua civilizadora. Todos os membros do clero de
vem aprender latim, e por isso podem aproveitar para a sua 
formação esmerada os autores clássicos antigos e a doutri
na profunda dos santos padres da Igreja.

7. Lingua internacional. Não só o clero entende a língua 
latina, mas também leigos a cultivam e empregam, p. ex., 
na ciência médica, física e mesmo no comércio (catálogo)

' e a preferem às línguas artificiais (esperahto).

í., 83. 8. Mas, dizem, o povo não entende nada da missa. Res-
Li ponde-se: A missa é uma ação, não um curso de instrução
í  religiosa. No Calvário não havia explicações. O altar é um
' ' Calvário. Todo cristão sabe o que significa; imoiar-se.

Além disso, o Concilio Tridentinò (sess. 22) encarrega 
os sacerdotes “que frequentemente expliquem alguma coisa 

k'-. ■ do que se lê na missa” . Mas “etsi missa inagnam contineat
populi fideüs erudilionem, non tamen expedite vísiim est Pa- 
tribus, nt vulgari passim lingua celebrarciur.”

I

■ll!

§ 25. PR E C ES

í'’ara o culto público, além da língua coinmn, são tam
bém necessárias fórmulas comuns. Há muitas. Mencionemos 
aqui as mais gerais;

84. 1. Padre Nosso. E ’ a oração mais santa, mais sublime,
mais essencial, mais geral e mais substanciosa de tôdas as 
orações. 1) E ’ privilégio dos batizados; somente êles po
diam rezá-lo publicamente nas reuniões dos fiéis; faziam-no 
pela primeira vez logo depois do batismo. Daí o uso de rc- 
zá-lo na administração dêste sacramento. Emprega-se tam
bém em outros sacramentos e bênçãos. 2 )  E ’ dever dos ba
tizados; já  a “doutrina dos doze apóstolos” prescrevia que 
os cristãos o rezassem três vêzes por dia. 3) E ’ parte inte
grante de tôdas as Liturgias da missa.

Quanto os cristãos estimavam o Padre Nosso e sua dignidade 
de filhos de Deus, vê-se do criptogram a achado por tôda parte, da 
Inglaterra até o Egito e a Pérsia, e mesmo em Pompéia, dçstruida 
no ano 79, doze anos depois da morte de São Pedro. Por muito
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tempo resistiu a todos os esforços de decifrá-lo. 
seguinte;

R O T A S  
O P E R A  
T E N E T  
A R E  P O 
S A T  O R

Tem  a forma

E ’ ao mesmo tempo símbolo da fé, sinal da cruz e princípio do 
Padre Nosso.

1. Símbolo da fé. S ign ifica : Deus criador (S ator) é o Senhor 
(ten et)  do céu (ro tas ~  sol) e da terra  (arep o  ~  arado) e de tudo 
o que nela há (op era ).

2. Substitui o crucifixo, tão odiado pelos pagãos, pela letra T  
e pela figura

T
E

T E N E T
E
T

3. Significa o Padre Nosso, quando se distribuem as letras do 
seguinte modo:

A

P
A
T
E
R

A .P A T E R N Ü S T E R .O
O
S
T
E
R

O

A è O no fim dos braços da cruz significam  Alfa e Omega, 
i, é, Nosso Senhor Jesus Cristo, que se cham a Alfa e Omega, o 
primeiro e o liltimo, princípio e fim.

A explicação dada é a que mais se justifica.

H.5. 2. .Ave Maria. 1) Origem: compõe-se das palavras do
.ircarijo S. (jabriel e de Santa Isabel dirigidas a Maria San- 
líssima. Desta forma já  se empregava na Liturgia de S. T ia
go, depois da consagração. Na Liturgia latina aparece no 
século IX na qualidade de ofertório do 4." domingo do ad
vento, lug.ar que ainda hoje ocupa. A palavra “Jesus” ou 
"Jesus Cristo” foi acrescentada no fim do século XI V;  a pe
tição Santa Maria, no século XV. Pio V prescreveu a fór
mula atual. 2 )  Uso: faz parte da Liturgia na recitação do

( ‘iirMn dc Liturgia — 4
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breviário, lias orações pelos moribundos e no exorcismo 
solene.

86. 3. Sim bolo dos apóstolos. 1) Uso; emprega-se no ofí
cio divino, no rito do batismo e da ordem, no exorcismo so
lene. 2 )  Etimologia; dcriva-se da palavra grega sym bállo: 
componho. Eira costume grego que, fazendo dois amizade, 
quebrassem um caco de vaso cm duas partes, ficando cada 
um com uma parte. Ao encontrarem-se mais tarde, podiam 
verificar a amizade, compondo as duas partes. Assim, pelo 
símbolo, se conhece o amigo de Deus, o verdadeiro cristão. 
3) Apostólico: comparando as variações conhecidas do sím
bolo, chega-se forçosamente à conclusão que remonta ao 
tempo dos apóstolos. 4 )  H istória: os catecúmenos recebiam 
0 símbolo oralmente algum tempo antes do batismo ( tra- 
ditio), e deviam rezá-lo no ato do batismo (redditio). Os 
santos padres recomendavam a recitação do símbolo como 
grande proteção contra o demônio e as tentações. S. Agos
tinho diz: R ecite-se ao  menos duas vêzes por dia. Daí o rito 
de rezá-lo na prima e nas completas.

O símbolo Quicumque contém em breves frases a doutri
na da fé na SS. Trindade e na incarnação de Jesus Cristo.

Cham a-se nlmbolo atanasi.ano há .séculos. Porém  é certo  aue S. A taná- 
Sio não é 0 seu autor. Quem n se ja , náo consta. Rem onta até  o século 
V  ou V i e  é recitado no ofício  da fe s ta  da SS. T rind ad e desde o sé
culo IX . e no exorcism o con tra  o demônio. N a reform a de P io  X  se 
conservou o antigo nome por re.speito à an tigu id ade do nome e em ab o 
no do “pai e re g ra  da fé  ortod oxa”, como os SS . 1’ad res chamar,am a S. 
A tanásio. (P iacenza, Regulæ , p. 134.) P o r  antonoin.ásia, atan asian o é o 
m esm o que c.atólioo.

87. 4. Orações. 1) A brevidade é própria da Liturgia roma
na; manifesta-se especialmente nas orações, que em tOdas as 
partes da Liturgia ocorrem. O que, p. ex., outras Liturgias 
dizem em dez linhas, a romana exprime em três. 2) Estru
tura. Em geral nas orações se distinguem três partes: a 
invocação (D eus), o motivo (qui. . . beatum Joseph  spon- 
s i im ... .) ,  a petição (prœ sta). 3) O convite para a oração, 
é Oremus; dirige-se aos fiéis. Às vêzes, p. ex., nos dias de 
penitência, acrescenta-se: Flectamus genua. . ., “de joelhos” . 
Ao ouvir Levate, “levantai-vos”, todos se levantam. 4)  A 
pessoa invocada: a maior parte das orações dirige-se a Deus 
Padre. Há outras, relativamente poucas, que se dirigem a. 
Deus Filho; na Liturgia galicana êste modo não era raro. 
Ao Espírito Santo não se dirige nenhuma (Eisenhofer, I, 
205; Jungmann, p. 102), na forma de Coleta.
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A maior parte das orações dirige-se a Deus Padre: a ) porque 
Nosso Senhor nos ensinou a rezar: Padre Nosso (.Mt 6 ) ;  h) porque 
Êle é o nosso medianeiro (Jn 6) . P or isso é muito conveniente se 
d irija  à primeira Pessoa. LIá outras relativamente poucas que se 
dirigem a Deus Filho. Na Liturgia galicana êste rnodo de oração 
não era raro; esta Liturgia estava em vigor na Gália, Hurgúndia e 
Lom bardia, regiões estas muito em pestadas pelos arianos. Contra cies 
se professava a fé na divindade de Jesus Cristo, dirigindo as ora
ções" à segunda Pessoa “para que se não crcsse que só o Pai pu
desse ser invocado- com palavras expressas.” (Bellarm ., de M issa 
II, cap. 16.)

Ao Espírito Santo não se dirige nenhuma oração, i. é, coleta. 
(Durand., IV, c. 15, n, 11; Eisenh., I, 205; lungmann, 102.) “Pois o 
Espírito Santo c  o Dom e ao dom não se pede o dom, mas antes 
ao seu doador: portanto se pede ao Pai e ao Filho e a Ê les se 
dirige a petição como aos doadores, e não ao Espírito Santo, o qual 
é o Dom e de ambos procede igualm ente.” (Durand, loco cit.)

88. 5) A conclusão: E ’ longa ou breve: se na oração se 
mencionar o Filho divino a conclusão é P er eim dem . . . ou 
Qui tecum. Se. como Pessoa, é mencionado o Espírito Santo, 
conclui-se: in unitate eiusdem. A conclusão breve é, p. ex., 
Per Christum dominum nostrum; Qui vivis et regnas in sce- 
rnla sceciiloriim. Usa-se em geral fora da missa e do ofício 
divino, quando se não prescreve o contrário.

Oremus diz-se na missa, se há duas ou mais orações, 
antes da primeira c antes da segunda, mas não das outras.

A conclusão reza-sc depois da primeira e mais uma vez 
depois da última oração; as exceções estão notadas no rnissal.

89. 5. As orações de form a eucarística (ação de graças). 
1) Estrutura. São estas orações as mais festivas. A introdu
ção é igual ao princípio do prefácio da missa. Compõe-se em 
geral de düas partes: da ação de graças e da petição; esta 
difere conforme a ocasião. 2) Uso. Empregam-se nos mo
mentos mais solenes, p. ex., na ordenação de diácono, de 
presbítero, na sagração de bispo, na coroação de uma rai
nha, na bênção dos ramos, da água batismal, do círio pas
cal, na consagração de igrejas e altares. 3) História. São 
em parte muito antigas. 0  Leonino já  consigna tais orações 
na colação de ordens maiores. Modêlo delas é a oração eu
carística da missa; prova disso é o fato de serem na Liturgia 
dos coptos e nestorianos estas orações interrompidas pelo 
Sanctus, como na missa.
9(1. 6. Ladainhas. I )  Etim ologia: Ladainha, litania, deriva-
se da palavra grega litania =  oração. Já  no século IV signi- 
lieava oração de ceráter de penitência, (Propitius esto, Par-
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re nobis, repetição do K yrie) c passou a ter, desde, o séc. 
VI, o sentido de procissão, em que estas invocações .se repe
tiam. Intercalaram-se depois nas repetições do Kyrie breves 
invocações e petições, etn forma dc oração revezada. 2)  His
tória. Orações eni forma dc ladainhas eram conhecidas entre 
os pagãos e israelitas (Sl 135), no Oriente cristão do sé
culo IV (Ektenias). No Ocidente à ladainha mais antiga e, 
por séculos, a unica, rnodêlo para tôdas as outras, é a la
dainha de todos os santos, do século VI. Somente no sé
culo XVI, apareceu a ladainha lauretana. Nos últimos tem
pos foram aprovadas para o uso litúrgico a ladainha do S. 
Coração de Jesus, do SS. Nome de Jesus, de S. José.

A repetição das invocações nas rogações e no sábado santo tem  a 
sua origem  na lita n ia  septena, quina, te rn a  da idade média, nas quais 
as invocações se repetiam  sete, cinco ou três  ve^es. A form a abreviada, 
u sad a no sábado santo e da v ig ília  de pentecostes, é proibida fora  dêstes 
d o is dias. ' (d. 2709 ad 1.)

91. 7. Exorcism os. 1) Etim ologia. Deriva-se da palavra 
grega exorkízO'=- fazer jurar alguém, adjurar (Caifás). Mas 
no tempo dos apóstolos se empregou também no sentido de 
“expulsar”. (.A.t 19, 13.) 2) Origem. Jesus Cristo deu aos 
apóstolos 0 poder de expulsar os demônios. (Mt 10, 1.) 3) 
Diferença entre, oração e exorcism o. O exorcismo efetua-se 
não só com orações e bênçãos, mas especialmente por uma 
ordem categórica dirigida ao demônio. (E x i ab eo, immnnde 
spiritus.) 4) Espécies, a) O pequeno exorcismo do batismo, 
que já ocorre no III scculo; e da bênção da água e dos san
tos óleos na quinta-feira santa, usado já  no Gelasiano. b) 
O grande exorcismo, prescrito no Kitual, para livrar os pos
sessos do poder do demônio, é conhecido desde o século VIII; 
chama-se também solene. Seu uso depende da licença do 
bispo; mas também é lícito e eficaz o exorcismo privado, 
p. ex.,'pelo uso do SS., Nome de Je.sus. (Noldin, theol. mor., 
ed. 18, n.“ 54.)

92. 8. Preces. Tais se chamam especialmente alguns versi
culos que, às vêzes, se dizem antes da oração, principiando 
pelo Kyrie eleison  ou pelo Pater noster. (Rubr. Gen. 34, 1.) 
São antiquíssimas, talvez apostólicas. Pois S. Paulo (1 Tim 
2, 1) diz: Insisto antes em que se façam  preces, orações, 
funções religiosas e ações de graças por todos os homens, 
pelos reis e por tôdas as autoridades. S. Ambrósio, S. Agos
tinho, S. João Crisóstomo são unânimes em ver neste texto
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da .sagrada escritura a prescrição apostólica das preces 
públicas pelas autoridades. (Piacenza, Lit., p. 446.)

No versículo: Domine, salvam  fa c  regem , a palavra rex  signi
fica o príncipe, qualquer que seja , ou o presidente do território. 
E sta interpretação c conforme ao vocábulo rex  e a história do ver
sículo. Pois o texto do breviário de Pio V Dóminc, salviim fa c  re
gem  nostrum N., foi mais tarde reform ado para o texto moderno. 
E ’ .sinal de que a súplica se faz por fódas as pessoas constituídas 
cm autoridade quase real. A intenção de cada uma das preces 
ê clara pelo teor das palavras. O versículo C onvertere Dom ine usque- 
quo  tinha outrora a rubrica: P ro pcenitentibus.

As preces dominicais rezam-se na prima e nas comple
tas dos ofícios semiduplo e simples e das férias comuns; 
não se dizem durante as oitavas, ou quando é comemorado 
ofício duplo. Chamam-sC' dominicais, porque no antigo bre
viário eram inseridas na prima do domingo.

As preces feriais  dizem-se nas laudes, horas e vésperas 
das vigílias comuns (Fíubr. Gen. 34) e nas férias maiores, 
portanto no tempo do advento, da quaresma, da paixão, nas 
quatro têmporas de setembro, na segunda-feira das rogações. 
Não se omitem nas férias privilegiadas, em que é comemo
rado ofício duplo ou de oitava (A. B. VIII, n.° 3 ) ,  que se 
celebra por antigo privilégio, (d. 3362.)

93. 9. 0  sufrágio do novo breviário foi introduzido por Pio
X, que substiluiu as várias comemorações de outrora por 
uma única. Fora do ternpo do advento, da paixão e da pás
coa, deve scr rezado sempre nas laudes e vésperas, exceto 
os duplc.x e dias infra octavam, embora só comemorados. 
Omite-se o sufrágio nos tempos mencionados, para concen
trar tôda a atenção em Nosso Senhor: Ta solus Sanctus, 
Tu solus Dominas, Tu solus Altissimus; por isso no tempo 
da páscoa se reza a comemoração da cruz. Remontam os 
sufrágios antigos até ao tempo de Gregório Magno. (Cf.
II." 844.) ■

§ 26. LIÇÕES
94. . 1. Lições grandes. Ocorrem na missa dos catecúmenos 
I' nas matinas.

N a rnissa dos catecúmenos, as lições são treze no sába
do santo, sete na vigília de pentecostes e no sábado das 
(|iiatro têmporas, três nas quartas-feiras das quatro têmpo
ras, na quarta-feira depois do 4.“ domingo da quaresma, na 
(|iiinta e sexta-feira da semana santa; nos outros dias, duas: 
epistola e evangelho.
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Nas matinas há nove lições nos ofícios duplos e semi- 
duplos; três nos ofícios da festa e oitava de páscoa e pen
tecostes, das festas simples e da féria.

2. Lição hrcve. E ’ leitura curta substituindo em prima 
o capítulo da regra que se lia na reunião quotidiana (capí
tulo) dos monges e cônegos; nas completas, uma leitura edi
ficante feita cntrc as vésperas e as completas.

3. Capitula. E ’ leitura de poucas linhas da escritura sa
grada nas laudes, horas pequenas, vésperas e completas, sem 
indicação do livro de que foi tirado, e sem bênção; corres
ponde às lições maiores das matinas.

§ 27. COMPOSIÇÕES LITÚRGICAS EM V ERSO S
95. Composições em versos são os salmos, hinos e cânti
cos. (Col 3, 16.) Segundo a opinião de vários s. padres a 
diferença entre os salmos e cânticos é só exterior: os sal
mos eram cantados com acompanhamento de instrumentos de 
música, os cânticos sem êles. (Vigouroux, D. Bibi.) Pára o 
breviário, a diferença consiste em que os salmos são tirados 
do saltério, os cânticos da escritura sagrada fora do saltério, 
os hinos são de autores não inspirados. (LThK.)

l. Os salmos. São os 150 cantos do livro dos Salmos do 
antigo testamento, e desde os tempos apostólicos usados na 

Liturgia cristã.
1. Na missa entram só os salmos: ludica me, c uma 

parte do sl. 25: Lavabo. Os salmos do intróito, ofertório, 
gradual, trato e comunhão foram reduzidos a uns versículos.

2. No ofício divino são hoje corno sempre o centro, em 
redor do qual tudo está agrupado. A distribuição dos salmos 
pelos vários dias tem divergido muito; uns recitavam todos 
os dias todos os salmos, outro.s distribuíam-nos em dois dias. 
No rito ambrosiano estão distribuídos em duas semanas; no 
rito romano, a exemplo dc S. Bento, numa semana.

3. Nos sacramentais são empregados em número maior: 
na consagração de igreja, de altar, na bênção de cemitério. 
Outrossim se recitam nas procissões, no exorcismo.

96. II. Cânticos. São cantos bíblicos no ofício divino, ex
traídos da sagrada escritura. Na Liturgia romana um dêles, 
o canto dos três jovens na fornalha ardente, faz parte da 
missa nos sábados das quatro têmporas.
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Os três cânticos do novo testamento: M agnificat (Lc 1, 
4 6 ) ,  Benedictus (Lc 1, 68 ) ,  Nnnc dinntiis (l.c  2, 29) rece
beram lugar de destaque no fim das laudes, vésperas e com
pletas. Os do antigo testamento são equiparados aos salmos 
e têm nas laudes o 4.“ lugar.

97. PI. Hinos. 1. Etim ologia. Deriva-se da palavra grega 
ymnos =  canto de louvor. Designarem sentido lato qualquer 
canto de louvor, dc ação de graças, de petição, seja em ver
sos seja em prosa, p. ex., Te Deum, Gloria, Sanctus, sal
mos, cânticos; no sentido restrito, os cantos do ofício divino.

2. História. No Oriente os hinos entraram na Liturgia 
na segunda metade do século IV; no Ocidente, por influência 
de S. Ambrósio e S. Bento. Em Roma foram recebidos só no 
século XIII.

3. Uso. Nenhum hino é recitado nas matinas da festa 
da epifania, nos três iiltimos dias da semana santa, na festa 
da páscoa com a oitava, nem no ofício dos defuntos. To
dos os outros ofícios em cada hora têm um hino: em ma- 
linas e horas menores antes dos salmos, nas outras depois 
dos salmos.

O T e Deum  é hino de júbilo efusivo, de gratidão solene e de 
popularidade geral. Historicamente consta que S. Ambrósio e S. 
Agosliuho não são os seus autores. Ü hino form ou-se a pouco e, 
pouco e recebeu a forma de hoje mui provavelmente do bispo S. Ni- 
cetas de Remesana (B ela  P alanca, aldeia tia Jugosláv ia), c. 414. Pois 
as palavras da glorificação do Padre eterno encontram -se em parte 
no século III, do Filho no século IV, e foram  acrcscenladas por S,
Ambrósio. As súplicas com exceção do versículo; Dignare, Domi
ne. . . são tirados dos salmos, na tradução da Vulgata. E’ muito 
[requente no breviário c para ação de graças.

R e g ra  geral p ara  o b re v iário : 1) re cita -se  nos dom ingos c  fe stas  e 
niiH .fé r ia s  de côr b ran ca  no tempo p asca l; 2) om ite-se nos ofícios de 
côi- roxa  e nas fé r ia s  dc côr verde.

P ortan to  se reza : a) em tôdas as festas, exceto a  d o s  Inocentes, se
cmI num dia de sem ana ou não é de 1.*̂  c la sse ; b ) nos dom ingos depois 
«la ep ifania  e p en teco stes; c) nas fé rias do tem po pascal, exceto a  fé ria  
Megunda das rogações. E m  outros ofícios não se reza.

98. IV, Sequências. 1) Origem. Sequência (de sequor =  
uegiiir) significava a continuação em neumas longas da úl- 
lima nota do aleluia do Gradual, chamado jtibilus alleluia- 
iicus. Por set de difícil execução, organizou-se um texto 
silábico, correspondente às notas e que se chamou sequência. 
As vêzes faltava a simetria do texto, de maneira que êste 
pouco se 'diferençava da prosa; por isso davam à sequência 
o iionie de prosa. Finalmente se criaram sequências inde
pendentes do aleluia, com melodias próprias, que ocuparam
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0 lugar costumado depois do gradual. 2) Uso. Das muitas 
sequências da idade media, F̂ io V conservou cinco: Vicfimce 
paschali (Páscoa; autor Wipo, capelão de Conrado I I ) ; Veni 
Sancte Spiritus (Pentecostes; autor: Langton, Arcebispo de 
Cantuário, f  1288, o que consta de documento publicado cm 
1913) ;  Lauda Sion  (Corpo de Deus, autor: S. Tomás de 
Aquino); Stabat Mater (Nossa Senhora das Dores, antor: 
provavelmente S. Boaventura); Dies irce (réquiem, autor: 
Tomás de Celano, ÜFM, f  125.5).

99. V, Trato. 1) Natureza. Trato se chama um texto com
posto de poucos versos, que substitui às vêzes o aleluia do 
gradual (setuagésima) ou a êste mesmo (quatro têmpo
ras) ;  nem sempre tem caráter de penitência {Jubilate, Quin
quagésima). 2) Etimologia. Dizem uns que êste texto se 
chama tractus, porque era cantado sem alternação, a seguir, 
de um trago. Alguns modernos recorrem a melodia semelhan
te da música grega antiga e dizem que é “continuação” 
(tractus) do Gradual.

100. VI. Responsório, 1) Origem. 0  responsório era primi
tivamente a resposta do côro a mn salmo recitado por um 
ou mais cantores, que tinham um papel predominante. 2) 
Uso. No ofício o responsório é um canto que se segue à re
citação das lições nas matinas e à capítula nas horas me
nores e nas completas (responsório breve). Compõe-se do 
responso (parte repetida) e do verso. Já  era conhecido no 
século IV.

101. VII. Versículos. Antífona. 1. Versículo é um texto com
posto de verso com resposta. Serve, p. ex., de introdução às 
orações, às horas, ao prefácio. Dêles se formam as preces.

2. Antífona. 1) Origem. Deriva-se do grego e significa: 
contra-voz, eco; designava o modo de salmodiar em 2 coros.
2)  Uso. Hoje, a antífona se chama um texto curto antes e 
depois de cada salmo do ofício, que indica a melodia do 
salmo e exprime sua idéia principal, ou tem relação com 
0 mistério da festa respectiva.

A ntífonas de O’ são as sete an tífonas assinaladas às vésperas dos sete 
últim os dias an tes da v ig ília  d a  fe s ta  de natal. Começam tôd as por O’. 
N elas a  Ig r e ja  exprim o o d esejo  pelo nasoim ento do Salvador. D elas tem 
o nome o F e s ta  de N ossa Senhora de O’, no dia 18 de dezem bro, cha
m ada tam bém  F e s ta  de N ossa Senhora do P arto . H á quem opine que tem  
a su a origem  na fe s ta  da anunciação, an tigam ente celebrad a em alguns 
lugares neste d ia  e depois tran sferid a .
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3. Antífonas marianas. .Antigamente, dejiois das horas ca
nônicas, se rezava o oficio pequeno em honra da Virgem 
Maria. Talvez este costume tenha dado o ensejo para se re
zar no fim do oficio divino as antífonas marianas. O nú
mero 4 é devido aos antigos liturgistas. (P. ex., Beleto c. 
55; Durandus VI, c. 1.) Imitando as 4 estações do ano civil, 
distingujram o tempo do natal, da paixão, da ressurreição 
de Nosso Senhor e da peregrinação da Igreja neste mundo.

P ara  o inverno com a festa do natal, é marcada a antífona 
Alma redem ptoris Mater. Autor é provavelmente Hermanns Con
tractus (Germ ano, o entrevado), monge de Reichenau, f  1054. Re- 
za-se desde o comêço do advento até à festa da purificação (2 de 
fevereiro).

P ara  a prim avera, destina-se Ave, regina ccelorum. P or isso é 
que se fala tanto da luz, que, depois das trevas do inverno, de novo 
aparece mais esplêndida; da beleza, porque então nascem as flo
res. O nexo com o tempo da paixão, em que esta antífona se recita, 
é só exterior. Nada se diz dos sofrim entos de Nosso Senhor. O 
autor é desconhecido. (Séc. 12?)

A prim avera popular principiava em fevereiro  (H o fsta e tte r-P ete rs  
Sachw orterbuch, 1930, I ,  p. 588), como provam  usos e adágios populares. 
Com razão a an tifon a com eça a  ser recitad a  nas vésperas que seguem  
a  procissão da luz e da prim avera. Servia no século X I I  como antífona 
na fe sta  da Assunção de N ossa Senhora (E isen h .), m as os pensam entos 
são m uito sem elhantes aos da an tifon a "A dorna thalam um ” que é do 
século V l l l .  (Cf. n. 288.)

Ao verão  corresponde Regina cceli lœtare. Ao menos pelo fim 
do tempo pasc.ql iá  se sente o calor do verão, embora náo do ve
rão astronômico. A antífona remonta ao menos até ao século 12.

No outono, tempo da peregrinação neste vale dc lágrim as, se 
reza a Salve, Regina. O antor muito provavelmente é Hermanns 
Contraclus. As palavras o clemens, o pia, etc., já  eram conhecidas 
antes do tempo de S. Bernardo, e nâo se podem atribuir a uma 
inspirãção momentânea tlèle.

Estas antífonas distinguem-se pela beleza da linguagem 
e da melodia, pelo arrôjo dos pensamentos, pelo afeto da con
fiança filial. São homenagem jubilosa dos filhos desterrados 
à mãe celestial e amorosa.

(4uem na recitação privada, por motivos razoáveis, reza 
o ofício sem interrupção, acrescenta a antifona máriana no 
fim das completas. Quem o separa, diz a antífona no fim das 
laudes, ou se acrescentar outras horas, no fim da última 
hora e das completas. (Rubrica; d. 4384 ad 2.)

§ 28. ACLAMAÇÕES

102. Aclam ações são uma expressão de homenagem, de 
voto, como, p. ex., no fim da consagração episcopal (Ad  
muitos annos). Aqui entendemos as fórmulas breves, com 
(|iie o povo acompanha as funções do celebrante.

www.obrascatolicas.com



58 R e II s, Curso de Liturgia

V: ■

«I
'I

,1̂

i t

I

í . ; -
i . y

I. Dominus vobiscum. E ’ a saudação litúrgica romana. 
Os bispos, nos dias cm que há Gloria, dizem: Pax vobis, 
depois do Kyrie da missa.

1) Origem. Dominus vobiscum  era saudação comum do 
povo israelita. (Rute 2, 4.) Pax vobis disse Nosso Senhor. 
(Jo 20, 19.) 2) R esposta: Et cum spiritu tuo usa S. Paulo. 
(2 Tim 4, 22.)  Em si estas palavras significam: “Contigo” . 
Mas Jo|o Crisóstomo já  entende pela palavra “espírito” o 
Espírito Santo, que pela ordenação é comunicado ao sacer
dote. A Igreja favorece esta explicação; pois podem usar 
esta saudação só aquêles que, pela imposição das mãos do 
bispo, receberam o Espírito Santo. 3) O efeito  desta sauda
ção é, para o povo, a comunicação das graças divinas. 0  
celebrante dever-se-ia lembrar de pedir a renovação das 
graças sacerdotais recebidas na ordenação. 4 )  No ofício dos 
três últimos dias da semana santa não se emprega esta sau
dação, para exprimir o horror da saudação com que Judas 
traiu 0 amabüíssimo Redentor. (Durandus, VI, c. 72, n. 6.)

103. II. Amen. 1) Origem. E ’ palavra hebraica, que signi
fica no antigo e novo testamento “em verdade”, “assim seja” , 
exprimindo aprovação, confirmação e consentimento. 2) His
tória. Estava muito em uso no culto israclítico. Nosso Se
nhor e os apóstolos írequentemente se serviram dêle. Era 
afirmação da fé, se antigamente o cristão, recebendo a co
munhão da mão do sacerdote que dizia: Corpo de Cristo, 
respondia: .Amém. O mesmo sentido tem Amen no fim do 
símbolo dos apóstolos.

No ofício  não se acrescen ta  ao P ad re  Nosso, se este  se diz todo em 
voz a lta  (P reces das laudes e vésperas), ou quando se entoa em voz 
a lta :  P a te r  n o s te r .. .  o se term ina corn; E t  ne nos. A crescenta-se, po
rém, ao P ad re Nosso prescrito  no princípio e no fim  das horas, quc 

®se reza todo em voz baixa.

104. III. Aleluia. 1) Origem. Deriva-se de Halél, louvor ou 
louvar; halelú, louvai; halelú-iavé, louvai a Deus. Por con
seguinte é ato de amor de Deus. Passou do culto israelítico 
para o culto cristão. Representa um grito de alegria no co
mêço de muitos salmos, no Apocalipse (19, 1-7), mesmo na 
vida privada dos primeiros cristãos. 2 )  Uso. Emprega-se na 
missa, principalmente depois da epístola, no ofício muitas 
vêzes, profusamente no tempo da páscoa. 3) P roibição: por 
isso é sinal de penitência e de luto a supressão do aleluia. 
Na setuagésima, omite-se desde as primeiras vésperas. Diz 
Durandus: “No sábado alguns o suprimem na sexta, outros
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em a Noa, outros nas vésperas, outros nas matinas do do
mingo, outros na prima; melhor, porém, se omite nas véspe
ras.” (Durandus. VI, c. 23, n. 18.)

IV. Deo gratias. Ocorre êste texto na epístola de S. 
Paulo. ( I Cor 15, 52.) Como fórmula de agradecimento es
tava em uso já  no segundo século. E ’ exprcs.são dc gratidão 
pelas graças recebidas na missa, depois do Ite, missa est; 
pelo benefício da palavra divina depois da epí.stola, das li
ções e do último evangelho.

V. Ad muitos annos. Esta aclamação ocorre no fim da 
sagração de um bispo.

Com estas palavras, repetidas três vêzes, o bispo recém -consa- 
grado deseja muitos, anos de vida ao bispo consagrante. E ’ ato de 
homenagem e de gratidão. Com semelhantes aclam ações foram hon
rados os papas e imperadores.

. § 29. DOXQLOGIA

105. 1) Origem. Doxologia é têrmo composto das palavras 
gregas doxa  (glória) e logos (língua) e significa qualquer 
fórmula para glorificar a Deus uno, trino, ou a Deus Padre, 
ou ao Pai e Filho. Há muitas na escritura sagrada e na Li
turgia. 2 )  Espécies, a) Doxologia rnaior, ou o Glória da 
missa; b) doxologia menor: Gloria Patri et Filio et Spiritid 
Sancto, chamada doxologia triniíária. 3) Pis/ória. Já  se en
contra 0 Gloria Patri no século II. Insistiram os católicos em 
e(]uiparar as três Pessoas divinas por “c”, para excluir a 
heresia dos arianos. 4) A segunda parte: Sicut erat, já  foi 
n.sada no século IV. 5)  Uso. Diz-se no fim de todos os sal
mos no ofício; não, porém, nos três últimos dias da semana 
santa, “porque na paixão de Cristo sc escondeu a glória de 
Cristo.” (Durandus VI, c. 72, n. 5.)

§ 30. MÜSICA SACRA

106. 1. A música sacra abrange também o canto responso- 
lial e antifonal. Já  tratamos do responsório e da antífona. 
K’esta ainda falar da mú.sica litúrgica em geral, do cantochão.

2. Etim ologia. Cantochão é hoje o mesmo que canto gre
goriano. Chão é a palavra latina planus =  plano, liso, não 
inierrompido; pois o cantochão não tem compasso e se com
põe de notas iguais em valor.

3. Excelência. 1) E ’ a expressão exata  do texto liíúrgi- 
co, c por isso verdadeira oração. (Eugen Schmid, Die neuen
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musikaiischen Vorschriften, p. 25.) 2 )  E ’ obra de arte per
feita, de riqueza excepcional em motivos musicais c tem, 
quando se trata de canto sem acompanhamento, o primeiro 
lugar. 3) Pio X diz (d. 4 1 2 1 ) :  “As qualidades que deve 
possuir 0 canto litúrgico: santidade, excelência de forma e 
universalidade, encontram-se no mais alto grau no ca.nto gre
goriano, que é por conseguinte o canto próprio da Igreja 
romana, o único que ela herdou dos antigos padres, que con
servou ciosamente. . . que propôs diretamente, como seu, aos 
fiéis. Por estas razões o canto gregoriano foi considerado 
sempre modêlo acabado da música sacra, podendo-se esta
belecer com todo o direito a seguinte lei geral: Uma com
posição é tanto mais sagrada e litúrgica para a Igreja, quan
to mais se aproxima, pelo andamento, pela inspiração e pelo 
gôsto, da melodia gregoriana; e é tanto menos digna do 
templo, quanto mais se afasta dêste supremo modêlo.” 4) 
Autoridades contemporâneas, que conhecem a música mo
derna, competentes, portanto, para dar um parecer decisivo, 
falam muito a favor do cantochão.

M ozart dizia que sacrificaria  com gôsto todo o seu renome, se pu
desse dizer-se com positor do prefácio  gregoriano.

Je a n  Jacq u es R ousseau, célebre incrédulo, ocupou-se m uito com a 
m úsica, ua qual achou por vêzes o único meio de gan h ar a  vida. Assim  
d isse : ''D^ve-sc ter, não digo só nenhum a piedade, mas, absolutam ente, 
nenhum gôsto, p ara p re ferir  nas ig re ja s  a  m úsica ao cantochão. O canto 
gregoriano é m uito preferível a esta  m úsica mole, tea tra l, tôsoa e chata 
que em algum as ig re ja s  lhe substitu em  sem gu ardar seriedade, nem gôsto, 
nem decôro, nem o respeito  devido ao Iugar que, dêste modo, fica  pro
fanado.”

H,alevy, afam ado com positor de óperas, d iscípulo de Cherubini, diz:
“Como podem os sacerd otes católicos, possuidores do canto gregoriano, 
a  m ais linda m elodia re lig io sa  que ex iste  no mundo, p erm itir nas suas 
ig re ja s  a  pobreza da nossa m úsica m oderna?"

Q uase da m esm a form a fa la  o célebre com positor de óperas, Luís 
Spohr, afirm ando que não pode com preender como os “católicos perm i
tem  estrag ar a m úsica sacra, porquanto no canto gregoriano possuem 
m úsica eclesiástica  genuína e verdad eira.”

O feste jad o  com positor m usical A m bros d e clara : "O canto gregoriano 
é o estilo  especifico da Ig re ja , e, se. alguém  quer, o único que indu
bitavelm ente é eclesiástico . E s tá  na Ig re ja , form ou-se p ara as necessida
des da Ig r e ja  e, aquela fórga especial que em cada m úsica reside, e n.ão 
foi íe ita  m as form a-se (p. ex., • no canto popular), tam bém  é própria' 
dêle. Como parte in tegrante  da litu rg ia  possui seu valor inestim ável para 
todos os tem pos.”

Um a rev ista  m usical de B erlim , “E ch o ”, diz que “no canto gregoriano, 
a  p ar da m aior singeleza e unidade, re in a  a m aior variedade. T exto  
e m elodia form a uma só coisa, resolvendo p erfeitam ente o problem a de
m anifestar os sentim entos do coração pelos sons, e conservando para 
todo 0 verdadeiro perito  m usical o seu valor in trínseco , que é incompa
ráv el.”

B erlioz, t  1869, igualm ente célebre como crítico  e com positor, autor 
de um “R equiem " que não tem  igual em m ajestade, e por isso entendido 
de profissão, diz que nada na m úsica se pode com parar com o efeito 
do canto gregoriano “D ies iræ ”.

O célebre com positor de óperas Gounod gostava de fa la r  das perfel- 
ções do canto gregoriano, do qual era  grand e adm irador, (K ru tsch ek , 
die K ircheiim usik, p. 97. O Sem inário, 1929, p. 86.)
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4. História. 0  cantochão remonta até aos primeiros tem
p os cristãos; pois Nosso Senhor cantou na última ceia os sal
m os costumados. A primeira Igreja tomou .da sinagoga o 
c.ndo do templo, o qual foi enriquecido por elementos gregos.

5. Obrigação. 0  cantochão é obrigatório na Liturgia,
n;i íorma restaurada. (Lei dc Fio X e Pio XI. 0  Setniriá-
lio, 1933, p. 148.)

6. Pio X admite também em segundo e terceiro Iugar. 
ii polifonia clássica  no culto, bem como a música mais mo
derna, contanto que esta ofereça composições de tal serie
dade e gravidade, que sejam dignas da Liturgia sacra.

Não se permita que as bandas de música entrem na ig re ja ; e
lura dela, guardem completo silêncio no tempo da consagração.
(C. B. n. 364, § 2.)

C A P Í T U L O  II. I

OS SANTOS SINAIS 

A r t i g o  I. Atitudes

§ 31. POSIÇÕES DO CORPO 
197. Não há dúvida que a atitude exterior do corpo influi 
.■■iòlire a atitude interior e que, aproveitando a alma o seu 
corpo, procura imprimir-lhe posição tradutora dos seus pen
samentos.

1, De pé. 1) Significação: Ficar em pé revela reverên
cia, prontidão, alacridade, afeição, confiança, alegria: Se es- 
líii.': de pé em oração  (Mc 11, 25 ) ,  em sinal de reverência. 
Aarão está de pé diante de Deus e se rv e -0 -(D t  18, 5 ) ,  em 
razão do ministério sacerdotal e sua dignidade. Aarão es
tava de pé entre os mortos e vivos (Nm 16, 45) ,  servindo 
dc intercessor. Os ministros estavam de pé ao serviço do rei. 
(Est  7, 9.) 2) Uso. 0  celebrante está de pé no sacrifício e 
na maior parte das funções sacerdotais, como intercessor e 
medianeiro. O povo está de pé para ouvir o evangelho (pron
tidão, alegria) e rezar o Credo; também durante o tempo 
da páscoa e no domingo, que é renovação semanal da res
surreição; e no ofício aos cânticos Benedictus e Magnificat, 
j)or serem partes do evangelho. (Durandus V, c. 4, n. 28.)
3) Barrete. De pé, em desempenho de uma função litúrgica, 
nunca se põe o barrete, com exceção do sermão. Por isso, 
durante a missa solene é litúrgico primeiro sentar-se, depois
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cobrir a cabeça, ou vice-versa tirar pritneiro o barrete, de
pois levantar-sc. Tirar o barrete é a pirimeira coisa que sc 
faz, ao chegar- ao altar, pôr o barrete a última, ao sair do 
allar. . Para se cobrir ou descobrir, serve-se da nicão direita, 
pega-se no barrete pelo lado direito, e põe-se na cabeça, de 
modo que a ponta dobrada fique do lado esquerdo. (P>al- 
deschi, Martinucci.)

108. 2. Genuflexão. 1) E xplicação. Permanecer dc joelhos 
durante a oração é símbolo de adoração, de humildade e de 
angústia, de penitência. A genuflexão c simples ou dupla.
2) A géniiflexão ordinária ou simples faz-se dobrando o joe
lho direito, sem inclinação da cabeça nem do corpo, sem de
mora, tocando o chão próximo ao calcanhar esquerdo. Sen
do prescrita ao pronunciar muitas palavras, p. ex., Et in- 
carnatns est, a genuflexão se faz devagar.

a) Os que estão revestidos de param entos fazem a genuflexão 
sôbre os degraus, exceto à chegada e à retirada do espaço do 
côro (d. 2682 ad 49 ; 4198 ad 3 ) ;  os m inistros inferiores dobram 
sempre o joelho até o chão.

b ) Sauda-se por uma genuflexão simples a cruz do altar nas 
funções litúrgicas (iit actu functionis tantum, d. 3792 ad I I ) ,  a cruz 
da procissão durante a absolvição dos defuntos com exceção do 
celebrante, bispo, cônego.

c ) Nunca se dobra um só joelho, quando não se tem de le
vantar imediatamente.

d) .Só o celebrante faz a genuflexão pondo as mãos sôbrc o 
altar, e fá-lo  sempre assim.

109. 3) A genuflexão dupla faz-se pondo em terra, pri
meiro o joelho direito, depois o esquerdo, segue-se inclina
ção medíocre do corpo e, por fim, levantar-sc. (d. 4179 ad 1.)

Faz-se diante dp SS. Sacramento exposto ao entrar e 
ao sair do espaço do côro; ou, para mudar os paramentos, 
passando-se do meio do altar para a credência ou de lá vol
tando ao meio do altar. (d. 2682 ad 49 .)  Fora disso, usa- 
se a genuflexão simples.

3. Prostração, Fazer prostração quer dizer lançar-se de 
bruços no chão. F ’ considerada como sinal de humildade, 
da dor mais profunda, da súplica de maior instância. Estêve 
em uso na antiguidade; Nosso Senhor (Mt 26, 39) “caiu 
sôbre a  sua face” . No.rito romano é cerimônia rara, p. ex., 
no princípio das funções da sexta-feira santa, na missa do 
sábado santo e vigília de pentecostes, na colação das or
dens maiores.
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TIO. 4. Assentar-se. 1) Significação. Sentar-se ein soleni- 
ciades é sinal de dignidade, mas também de condescendên
cia dos prelados; compete às autoridades eclesiásticas c ci
vis. 2 )  O bispo está sentado no ato do batismo solene, da 
confirmação c da ordenação; desde os primeiros séculos o 
bispo linha a sua cadeira na ábside da igreja. 3) O sacer
dote está assentado na administração do sacramento da pe
nitência como juiz, no rito de absolver da c.xcomuiihão fora 
da confissão, na missa solene durante o kyrie, glória, se
qüência, credo.

§ 32. PO SIÇÕ ES DE PA RTES DO CORPO

t l l .  I. A inclinação. 1) Eüm oiogia. Deriva-se da palavra 
latina inciinare =  dobrar, diminuir, abater, humilhar. 2) In
terpretando as expressões do missal, do cerimonial dos bis
pos e os de_cretos da S. Congregação dos Ritos, p. ex.: aü- 
qnantuium inciinatiis, inciinatus, profundius inciinatus, caput 
iiiciinat, os autores distinguem três classes:

a) a inclinação profunda  do corpo, inclinando-se os om
bros de tal forma que as mãos em cruz possam facilmente 
locar os joelhos;

b) a inclinação m edíocre ou média do corpo, de sorte 
(jiie, ficando em pé, sc possa ver a ponta dos pés; estando 
de joelhos, faça-se uma inclinação profunda da cabeça com 
inclinação do.s ombros (d. 4179 ad 1 ) ;

c) a inclinação da cabeça, subdividindo-se em três clas
ses: a  profunda, ao nome de Jesus, Gioria Patri, Oremus: é 
sinal de adoração; a média, ao nome de M aria:'é hiperdulia, 
devida à mãe de Deus; a mínima, ao nome de um santo ou 
do papa reinante: é símbolo de veneração e respeito.

3)  Uso. a) A inclinação profunda da cabeça faz-se à  
cruz do altar (no evangelho ao livro); na exposição do SS. 
S;ieramento e depois da consagração a inclinação da cabeça 
Hc laz ao SS. Sacramento, também no evangelho (d. 3875 
ad 4 ) .  b) A inclinação da cabeça, devida ao nome de Maria 
V dos santos, faz-se em geral ao livro, isto é, ao nome nêle 
contido. Se, porém, a imagem principal (não lateral) repre- 
Ncida a Virgem SS. ou o santo respectivo, a inclinação faz- 
Ni* a esta imagem, (d. 3767 ad 25.)

Lin alguns lugares a rubrica não menciona a Inclinação devida 
no SS, Nome de Jesu s: Rit. cel. t. VII n. 4  (O fertó rio ); t. X  n.
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H
2 e 6 (fração  da hóstia e comunhão do sacerd o te); Riluale t. IV 
c. 2 n. 5 (comunhão dos fiéis), ü a i alguns autores derivam a regra,

jj:) que o sacerdote pode oniilir a inclinação ao SS. Nome dc Jesus,
. i" quando está ocupado com outra cerimônia. A S, R. C. prescreveu (d.

' 2850 ad 1) a inclinação num dêstes casos, na comunhão do sacer-
, dote. (t. X  11. 6 .) P or isso outros autores prescrevem a inclinação

( .■■ cm todos os casos mencionados. Refcrem -se além disso ao C. E.
(1. II c. VHI n. 46) que diz; cum p ro jert nomen lesa , vel M aria

I inclinat se .”

' Í Í 2 .  c) Ao nome de Maria e do papa  faz-se inclinação em
tôdas as missas, também nas de réquie, sempre que ocorre
rem; ao norne dos outros santos, quando se diz a missa dê
les ou comemoração propriamente dita (d. 2572 ad 20; não 

i‘ na oração A cunctis, nem ao nome de Cosme e Damião na
oração feriai da quinta-feira depois do 3." domingo da qua- 

.1 jí ., resma), e isto sempre que ocorrer, menos no título da epís-
;1 ’ tola e do evangelho, (d. 3767 ad 25.) Vale isso também
„ para as missas votivas e da vigília (d. 4281 ad 2 ) ,  porém

Jl ', não de réquie. Ainda que a comemoração de um santo, du-
I rante a oitava da sua festa se deva omitir por causa da

ocorrência de uma festa de 2.® cL, contudo, ao nome do 
santo, se faz inclinação (d. 4116 ad 1 ) ;  é uma espécie de 

J comemoração. Se, porém, a festa de um santo se omite, tam
bém a inclinação ao seu nome se deixa. Ocorrendo vários 
nomes, faz-se inclinação prolongada.

d) Não se faz inclinação se o nome não designar o santo se
não no sentido acoiiiodatício; por conseguinte, não se faz ao nome 
de Jesus na 3." antífona das vésperas do SS. Nome de Jesus, nem 
ao nome de M aria no evangelho e na comunhão da festa da assíin- 
çãü da Virgem (d. 2872 ad 6 ) , nem ao nome de José na epístola 
da festa do seu patrocínio; tão pouco ao nome Tririitas, Spiritus 
Sanctus, S. Angetorum ; o antigo n. 40 do d. Tuden. (d. 2572), em 
que a inclinação ao nome da SS. Trindade se chamou conveniente, 
foi abrogado pelos Decr. authent. (Schober, M issa S. Alf., p. 42.)
e ) Ao norae do bispo faz-se inclinação na oração do aniversário da 
eleição e sa,gração, se êle assiste à missa. (d. 2049 ad 3. Solans 1 n. 
167, qne cita S. Afonso, M erati, Cavalieri, Baldesclii, etc.)

113. í) Se se está de joelhos, não se faz inclinação da ca
beça (p. ex., ao nome de Jesus, Gloria Patri) a não ser que 
esteja prescrita, p. ex., ao Et incarnatus est na missa solene 
(d. 4179) .  E ’ uso romano,, fazer inclinação ao Tantum ergo 
até veneremur cernui inclusive, para que a posição do corpo 
combine com as palavras do hino. (Gardellini, Clement. 
24, n. 9.)

114, H. Os olhos. Levantar os olhos é recorrer a Deus 
que está nas alturas, confiar nÊle: A vós que estais no céu.

VJ '
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levantei os olhos. (S! 122, 1.) Baixá-los é siual dc humilda
de; o publicano não ousava levantar os olhos (Lc 18, 13 ) ;  
Nosso Senhor levantou os olhos, ( jo  11, 41.)

115. !IÍ. O ósculo litúrgico. 1. Significação, a) Em gerai 
é símbolo e expressão da caridade sobrenatural, de venera
ção e reverência. (Jesus e Simão, Lc 7, 45.) b) na Liturgia, 
signiíica caridade fraterna  na missa antes da comunhão e 
na ordenação sacerdotal, c) veneração  denota o ósculo do 
altar consagrado que representa Jesus Cristo, do evangeliá- 
lio (Laus tibi, Christe, símbolo de Cristo), da patena, da 
cruz na sexta-feira santa, das veias, dos ramos, d) é sinal 
de reverência o ósculo na mão do bispo ou sacerdote, nas 
liinções litúrgicas; e) revela gratidão o ósculo na mão, quan
do se recebe alguma coisa do bispo ou sacerdote. í )  o cos- 
Imne de beijar o pé do papa  deriva-se provavelmente do cos- 
Inme das nações orientais. Inocêncio I!i explica (i. II, c. 27) 
“nt summo pontifici summatn exhibeant reverentiam et eum 
iilius ostendant vicarium esse, cujus pedes osculabatur 
mulier.”

2. Uso. a) Recebendo um objeto, beija-se primeiro a mão 
daquele de quem se recebe, depois o objeto recebido; ofe- 
ii‘cendo-se aiguma coisa, beija-se primeiro esta, depois a 
mão do celebrante.

b) Ao receber a vela ou o ramo bento, beijam-se pri
meiro êstes objetos bentos, depois a mão do celebrante, por 
causa da veneração devida a êles em consequência da bênção.

c) Os ósculos do incenso e do barrete omitem-se em 
presença do SS. Sacramento exposto.

116. ÍV. As mãos. 1: Estender e elevar as rnãos. a) Origem. 
Este gesto de oração é geral em tôdas as nações. E ’ ex
pressão da alma aflita ou necessitada ou jubilosa, que se 
dirige a Deus, para pedir alguma coisa, confiar nÊle, agra- 
deccr-Lhe. Por isso também os cristãos o conservaram. Nas 
catacumbas ainda existem pessoas representadas com êste 
p,cslo, as chamadas Orantes. Os cristãos viam nesta atitude 
a imitação de Nosso Senhor, que morreu na cruz com os 
braços abertos.

b) Uso. No rito romano se emprega durante a missa 
lias partes fnais antigas: orações, prefácio, cânon; na con
sagração da igreja, do altar e outras funções pontificais.

(lc Liturgia — 5
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Mas, 110 ofício e. na administração, dos sacramentos e sacra
mentais, foi suplantado pelo gesto das mãos postas.

c) História. Na idade média o sacerdote, depois da con
sagração, estendia os braços horizontalmente, representando 
assirn a imagem de Jcsus Cristo crucificado. Os dominica
nos, os cartuxos e a igreja de í-ião ainda conservam esta ati
tude. Um vestígio dela se conserva no rito romano no uso 
de cruzar os polegares.

2. Pôr as mãos. a) Origem. Êste gesto era desconhecido 
na Liturgia até ao século VIII. Na vida pública, p. ex., na 
Alemanha, era sinal de homenagem e sujeição. 0  vassalo 
prometia fidelidade ao rei pondo as mãos juntas nas rnãos 
dêle. Já  no século 12 êste modo de rezar era geral.

b) Uso. Êste gesto liturgicamente se faz, juntando as 
duas mãos estendidas e cruzando os polegares diante do pei
to. O outro modo de juntar as mãos com os dedos entrela
çados não é litúrgico.

117. 3. Im posição das mãos. a) Origem. Usava-se no an
tigo testamento; em o novo, Nosso Senhor muitas vêzes se 
servia desta cerimônia, b) Significação. Em geral denota co
municação de graças, aa) E ’ rito visível do sacramento da 
confirmação e da ordcni. bb) E ’ sacramental, comunicando 
conforto espiritual c corporal, no rito da visita aos doentes 
(Ritual), cc) E ’ exorcismo no rito do batismo e do exor
cismo solene, dd) E ’ símbolo da oblação de si mesmo e do 
povo cm união com o sacrifício de Nosso Senhor no Hanc 
igitur.

4. Bater no peito, a) E ’ símbolo da consciência culpa
da; já  era conhecido pelos israelitas. (Lc 18, 3.) b) Usa-se 
na missa, ao Confiteor, N obis quoque, Agnus Dei, Domine 
non sum dignus; fora da missa, nas ladainhas e ao Confi
teor. Faz-se com a mão direita, quer estendida, quer meio 
aberta, sem ruído.

118. 5. Sinai da cruz. a) Origem. Desde os primeiros tem
pos cristãos os fiéis usaram o sinal da cruz, o qual, segundo 
Tertuliano, remonta aos apóstolos e foi provavelmente ins
tituída por Nosso Senhor. (Suarez in 3 q. 58, art. 4, disp. 
51, sect. 2 ; Lapide, Ben. XIV.) Êle conta que os cristãos em
pregavam a cada passo  o sinal da cruz. b) Modo de fazê-lo . 
No princípio, provavelmente com referência ao Apocalipse 
(7 g 2  e 9, 4 ) ,  faziam a cruz com um. dedo' da mão direita
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:<òl)ic a fronte, no século IV sôbre a fronte e a liôca, no sé
culo XII, na fronte, na bôca e no peito. Faz-se agora (pcr- 
signar-se) com a polpa (e não com a unha) do polegar. A 
grande crnz (desde a idade média) faz-se passando a mão 
i-stendida (Rubr. Miss.) da fronte ao peito no meio, e do 
iHiil)ro esquerdo ao ombro direito.

Maldonado, natural da Espanha, diz que os três sinais da cruz 
He fizeram por causa dos arianos, outrora muito numerosos naquele 
pais. Os católicos quiseram declarar por todos os modos, que tião 
cr.-im arianos; por isso fizeram o mesmo sinal da cruz três vêzes, 
prolessando desta form a a igualdade das três pessoas divinas. (Z ac- 
cíiria (1, 2 disp. H § X IV .)

119. c )  Uso. A pequena cruz emprega-se na recitação do 
evangelho, no rito do batismo, no exorcismo e em tôdas as 
iinções. A grande cruz faz-se em tôdas as bênçãos e fre- 
quentemente na missa; na missa solene 53 vêzes.

A fórmula trinitária que acompanha a cruz remonta até 
;'i idade média (c. século V I) .  Nas funções litúrgicas empre
ga-se relativamente raras vêzes e só, se não sao prescritas 
nuiras palavras.

d) Significação. E ’ sacramental e comunica a graça de 
Deus e proteção contra os perigos, doenças e o demônio. 
L' símbolo da fé na SS. Trindade e na redenção. Depois da 
consagração da missa, relembra que no sacrifício da missa 
se renova o sacrifício da cruz. Portanto, não é, nem pode 
ser ato de benzer a Nosso Senhor presente na santa hóstia 
(ver n. .51,1). A cruz sôbre o evangeliário diz que a fonte 
do evangelho é o crucificado.

0  povo  faz 0 sinal da cruz também, pronunciando o 
(iloria Patri. Com tôda a razão. Pois é formula trinitária e 
conclusão de parte da oração, imitando a cruz no fim dos 
hinos glória e credo.

A r t i g o  II. Elementos materiais

Na bênção real distinguimos a bênção e o objeto capaz 
da bênção, ou o elemento. De alguns elementos materiais 
I levemos tratar.

§ 33. A ÁGUA

120. 1. Uso. A água usa-se na Liturgia para obter a água
b.ilismal, a água benta e a água gregoriana (na consagração 
da igreja),' para misturá-la com o vinho no ofertório da 
missa e para diferentes purificações.
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2. Significação, a) Em gcral a água c o símbolo cia pu
reza interior e moral, b) A respeito da mistura da água e 
do vinho na tnissa, diz o catecismo romano (P . II, c, 4, q. 
15): “A igreja de Deus sempre misturou água com vinho 1. 
porque Nosso Senhor o fêz, corno se prova pela autoi-idade 
dos concílios e pelo testemunho de S. Cipriano; 2. porque 
por esta mistura sc reirova a lembrança do sangue e da água 
que saíram do seu lado; 3. porque “as águas’’, como se lè H 
no Apocalipse (17, 5 ) ,  designam os povos; por isso a água ' 
acrescentada ao vinho significa a união do povo fiel com 
Cristo, a Cabeça.”

3. História. Purificações religiosas havia-as entre os pa
gãos e israelitas. Os cristãos aclotaram êste rito. Costuma
vam lavar as mãos tôdas as vêzes que rezavam. Para êste 
fim serviam as fontes existentes no átrio das basílicas.

4. A água benta  é sacramental e comunica às pessoas 
e aos objetos aspergidos proteção contra os espíritos infer
nais e auxílio divino à alma. Era conhecida no Oriente já 
no século IV, no Ocidente no século V.

A exp eriên cia dos santos confirm a a  veracidade das palavras da igre
ja ,  S. T ere sa  de Avila (V ida c. 31) diz da ág u a b e n ta : “M uitas vêzes 
fiz  a  exp eriên cia  de não haver nada de que fogem  m ais 03 m aus es
p ír ito s  sem voltar. Fogem  tam bem  d.a cruz, m as voltam  logo. O .poder 
da águ a ben ta  deve ser grand e.” Em  outro lugar (C artas 1, 33) d iz; “E ’ 
preciso a.spergi-!a em redor de s i.”

A me.sma experiénci.a fêz a  b ea ta  A. M. T a ig i. Apareceu à p orta  de 
su a casa um cardeal. Coníundld.a, por ta l honra, levanta-se, b e ija -lh e  a 
m ão e pede-lhe a  bênção, O cardeal d á-lhe conselhos, p. ex. de m udar 
de vida, de d e sistir das suas au steras penitências, de gozar a vida como 
03 outros. A b eata  reconheceu o demônio, benzeu-se e a tirou  água ben ta  
contr.a o íal purpurado, que desapareceu com tôda a  pressa.

§ 34. 0  PÃO

121. 1. História. No antigo testamento o pão era matéria
de sacrifício, já antes do culto mosaico. Pois Melquisedeque 
ofereceu o sacrifício de pão e vinho, o quai foi tipo do pão 
eucarístico.

0  pão litúrgico no Culto cristão, antigamente, era ofe
recido pelos fiéis. Tinha a forma de bolos chatos, redondos, 
triangulares, ou anulares. As hóstias em forma de moedas 
foram introduzidas no século XI. (Braun, s. v.)

2. Significação. O pão representa: a) tôda a vida hu
mana; a vida corporal, por ser o alimento principal; a vida 
espiritual, por ser o produto da inteligência e da vontade; 
b) a união do fiel com Jesus Cristo e dos fiéis entre si, por 
ser confeccionado de muitos grãos moídos, que todos for
mam um único pão.

• b I
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3. No Ocidente o pão era ázitno, i. é, feito sem fermen
to, ao menos desde o séc. VIII e, de.sde então está prescrito 
pela lei eclesiástica. (Cân. 816.) No Oriente é lícito só o 
fermentado. (Cf. n. 490.)

Pcla tradição da Igre ja  sabem os que Jesus Cristo prescreveu 
para a consagração pão de trigo sem determinar o modo da pre
paração. P or isso tanto o pão ázimo como o fermentado é matéria 
válida. (Cone. F lo r.) Nos primeiros séculos parece que se usava 
um e outro indistintamente. Desde o séc. V III-X I, a ig re ja  oriental 
prescreveu o páo fermentado, interpretando neste sentido as pala
vras de S. João (13, 1) que Jesus “antes da festa da páscoa” insti
tuiu 0 SS. Sacram ento; por conseguinte tinha pão fermentado. A 
igreja ocidental prescreveu o pão ázimo, porque os três outros evan
gelistas dizem que N. Senhor instituiu a S. Eucaristia “no pri
meiro dia dos ázim os”. Em todo caso os quatro evangelistas falam 
do mesmo dia da semana.

Um a das soluções d esta  d iferen ça  ap arente é a seg u in te : Quando a 
páscoa israe litica  "*caía no sábado, o cordeiro pascal se devia m atar ao 
pôr do sol (D e u t 16, 6) da sex ta -fe ira . M as e sta  h ora já  era  sábado, 
em que não era  líc ito  trabalh ar, p. ex. m atar os cordeiros. P o r  isso 
era  perm itido an tecip ar a  m atança dos cordeiros p ara o “pôr do sol" 
da q u in ta-fe ira  e com er o cordeiro ou na sex ta -fe ira , ou antecipadam ente 
na q u in ta-feira . N esta solução da ceia  an tecip ad a é fácil conciliar os evan
gelistas. A “fe sta  da páscoa” de S. Jo ã o  começou ao “pôr do so l” da 
sex ta-fe ira . “A ntes da fe s ta ” é portanto o “pôr do sol” da qu in ta-feira , 
O prim eiro d ia  dos ázim os dos outros ev ang elistas era a  m esm a quinta- 
feira. P o r conseguinte todos os ev ang elistas designam  o mesmo dia para 
n institu ição  do SS. Sacram ento (H olzm eister, chronologia), e a in ter
pretação dos gregos é “com pletam ente fa lsa ”. (L eo  IX  M L  143 p. 775.) 
M sta convicção do papa é d ou trin a comum no ocidente, m as não é dogma 
(Calm et, d issert, in  noviss. pascha) que o pão na últim a ceia  foi ázimo.

§ 35. O PÃO SACRIFICAL

122. 1. Matéria válida para a preparação das hóstias é só a 
farinha de trigo assim como vem do moinho. Não importa, 
se contém partes da casca dos grãos. Matéria inválida seria 
a massa da qual pela lavagem feita ou pela água corrente, 
ou junto com a manipulação, se tira o glúten e outras par
les do grão e resta só o amido. Pois o pão assim prepara
do não é de farinha no sentido comum. Da mesma maneira 
o glúten não é matéria válida pela mesma razão.

2. A preparação do pão para a Eucaristia outrora era às vêzes 
iiiiiito solene e inspirada na fé viva. No convento dos rnonges be
neditinos de Hirsau, quatro religiosos coziam as hóstias, sendo três 
dêles diáconos ou sacerdotes revestidos de alva. (Eisenh. II, p. 132.) 
Muitos sacerdotes seculares preparavam as hóstias pessoalmente. 
Pois êste serviço só se pode entregar a pessoas conscienciosas e 
l)em instruídas, para que, por ignorância ou mal entendida arte, 

n ã o  se forneça pão inválido.

123. Tem po útil para as hóstias. São seguras as seguintes
regras:

I. Regra. As hóstias a consagrar devem ser recentes
(c.ân. 1272), i. é, cozidas quanto muito vinte dias antes. E ’
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sentença comum (Cappcüo) e de S. Carlos Borromeu, cita
do nos Decr. auth., t. IV, p. 280.

II. Regra. Hóstias consagradas devem-se renovar fre 
quentemente (cân. 1272), i. é, depois de oito, quanto muito 
quinze dias, sc o lugar e o tempo não forem úmidos.

!!í. Regra. Entre a cozedura da hóstia e a sua distri
buição na s, comunhão não devem passar mais de 30 dias.

§ 36. O VINHO
124. 1. História. O vinho era estimado por tôdas as nações
cultas como alimento, remédio e matéria de sacrifício.

Na parábola do bom sam aritano, o vinho misturado com óleo é 
o remédio para as chagas e contusões do infeliz viajante. O rei 
Melquisedeque ofereceu no seu sacrifício  além do pãò também vi
nho. Na Liturgia do antigo testam ento era inseparável dos sacri
fícios pacíficos e holocaustos (1 ,5  —  3 litro s ); mas não havia um 
sacrifício  só de vinho. Na ceia pascal não podia faltar.

2. Na Liturgia do novo testamento, a) foi introduzido 
pelo divino Redentor. E ’ matéria essencial do sacrifício eu
carístico, e era oferecido antigamente pelos fiéis; b) é um 
dos elementos (água, sal, vinho e cinza) de que se compõe 
a água gregoriana prescrita na consagração das igrejas e 
altares; c) é benzido na festa de S. João Evangelista e em 
muitos lugares distribuído aos fiéis com as palavras: “Bebe 
0 amor de S. João.”

3. Significação, a) Tem as mesmas significações que o 
pão, representando tôda a vida humana e a união dos fiéis 
com Jesus Cristo e entre si, por ser composto de sumo de 
muitos bagos; b) no ofertório significa o SS. Sangue que N. 
Senhor derramou da chagà do seu lado; c) simboliza a na
tureza divina unida à humana simbolizada pela água na mis
tura de água e vinho; d) simboliza a divindade de Jesus Cris
to, pela bênção unida com a igreja material e e.spiritual na 
consagração da igreja (Durandus I. c. 7, n.° 9 ) ; '  e) sim
boliza 0 amor divino (Cant. 8, 2 ) .

§ 37. A LUZ

125. 1. História. Tôdas as nações fizeram uso da luz no
exercício do culto. 1) Os persas adoravam o fogo e a luz. 
Os gregos e os romanos conservavam-na nos seus templos._
2) Os israelitas mantinham no átrio do templo de Jerusalém 
0 fogo perpétuo (Lv 6, 6) sôbre o' altar do holocausto e, 
no interior do santuário, o castiçal de 7 braços. (Ê x  25, 31.)
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( )s primeiros cristãos empregavam a luz a) por necessidade, 
|M>r(|iianto o serviço divino se celebrava de noite ou nas ca-
l.iciimbas; b) por razões estéticas: a proíusão da luz dá à 
lesla mais realce, iluminando e enfeitando; c) por razões 
■.imbóiicas: a iuz simboliza Deus na sua essência, que “é 
liiz” (1 Jo 1, 5 ) ,  santidade, majestade e fonte dc vida; o. 
Deus incartiado, “a verdadeira luz” (Jo  1, 9 ) ,  a sua presença 
ic.il na missa e na exposição do Santíssimo; a sua presença 
santificadora no canto solene do evangelho, na administração 
dos sacramentais, na liturgia do côro; a sua presença glori- 
licadora na veneração dos santos e no rito do. entêrro: “cla- 
iíli(liie-os na eterna luz.” (Vçr n. 378.)

120. 2. Uso. Na Liturgia aparece a luz na forma a)' de
v e l o  acesa  durante o sacrifício da missa. Acender velas em 
liciiira dos deuses era também costume pagão. Por isso, Vigi- 
láiicio (Hier. adv. Vivi c. 4 )  critica os cristãos, que a modo 
dos pagãos acendiam velas na igreja; mas foi refutado por
S. jerônimo. As velas eram postas acesas ou diante, ou atrás, 
iMi acima, nunca sôbre o altar. Êste modo de as pôr sôbre o 
aliar só foi introduzido no século XI. No batismo, na cola- 
■ ao das ordens menores e maiores, nos funerais, nas pro- 
( issões, na exposição do SS. Scácraniento e em muitas outras 
1 unções litúrgicas, a vela está prescrita, b) Vela de elevação.
( Pub. gen. tit. 20.) Indica aos fiéis a presença dc Nosso 
Senhor no aliar; usa-sc ainda na Espanha, na França e no 
México, c) Círio pascal; dêle .se fala em oulro lugar (n. 
378). d) A lâmpada do SS. Sacramento, como tal usada 
desde o século X ll l ,  prescrita pelo sínodo de Worcester em 
124Ü.

E ’ sím bolo da p resen ça de Je s u s  C risto  no a lta r  e sím bolo da cari- 
«lnd<* dos íié is  p ara  com  o seu R ed en tor am antíssirao : “ut lam pas ho- 
initilbus [ex  ecciesia] reced cntibu s cultus allquam  et am oris professio- 
iinni G^'hibere p erg at." (Synod. V ienn. Rac., V. Itíli.)

127. Luz elétrica. A luz elétrica ou de gás não é permitida 
eiilre as velas estritamente litúrgicas no altar, nem em lu
gar das lâmpadas ou velas que devem arder diante do SS. 
Sacramento ou das relíquias dos santos. Nem é lícito colocar 
lâmpadas elétricas na parte interior do trono (nicho) da ex- 
po.sição, para que os fiéis possam, ver melhor a s. hóstia.

Para outras partes da igreja, e em outros casos, a ilu
minação elétrica é permitida conforme o prudente arbítrio do 
(Mtlinário, contanto que se guarde em tudo a gravidade de-
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vida à santidade do lugar e-à dignidade da sagrada Liturgia, 
(d. 4322.)

Por conseguinte, lâmpadas elétricas de diferentes cores 
não estão proibidas para as imagens de Nosso Senhor no 
aitar ou para o ornamento exterior do tabernáculo na expo- 
•sição do Santíssimo (d. 4210) ,  mas sim para as imagens e 
nichos de santos no altar ou para as banquetas, onde estão 
os castiçais, (d. 4322.)

§ 38. INCENSO

 ̂ 128. 1. História. 0  incenso é uma resina aromática distilada
( ' em lágrimas por uma árvore da família das terebintáceas
jÉ (bosw ettia serrata). Pode-se dizer que todo o mundo, pelo
i | r  menos o mundo culto, conhecia o incenso para o uso domés-

tico e religioso, a) Os pagãos. Na vida dos mártires se fala 
t não raras vézes da tentativa dos pagãos de seduzir os cris-

tãos para a apostasia, pelo incenso queimado aos ídolos, b) 
l i ;  Os israeiiías por preceito divino deviam oferecer o sacrifício

de incenso sôbre o altar de ouro no interior do templo. (Lv 
I», 2, 2 .)  c) Os cristãos, para evitar a suspeita de idolatria,
r  ' no princípio não empregavam o incenso na Liturgia, mas

sim na vida profana. Desde o século IV foi usado como per
fume para os lugares litúrgicos. Era costume profano quei
mar incenso diante de pessoas de autoridade. Dêstes costu
mes se deriva o rito de incensar pessoas litúrgicas, altares 
e objetos.

129. 2. Uso. Hoje o incenso é queimado na missa solene,
na bênção com o SS. Sacramento, nas procissões, na bênção 
do altar, de velas, de cinza, de ramos, nos funerais. O in
censo ao Benedictus e Magnificat explica-se por serem êstes 
cânticos partes do evangelho, o qual exige incenso. 5 grãos 
de incenso são colocados no círio pascal (5 chagas)«D três 
grãos no sepulcro das relíquias do altar (aroma da santi
dade).

3. Significação. 0  ato de incensar exprime a) adoração  
direta diante do SS. Sacramento; b) adoração indireta diante 
do altar, do evangeliário; da cruz, do s. lenho da cruz, por 
serem objetos especialmente relacionados com o Redentor, 

(i por sua natureza, ou pela consagração; c) veneração  diante
 ̂ . das imagens dos santos; d) reverência, quando feito a pes

soas ou ao corpo inânime dos fiéis; e) comunicação de pii-
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rcza  (tainbcm ao altar manchado por assirn dizer pelas dis
trações e outras faltas dos ministros), dc santidade (A cren- 
dat. . - igneni arnoris. . . ) ,  de auxilio às almas como espécie 
de oração dirigida a Deus e oferta em favor delas, de prote
ção contra as influências do demônio; f ) sím bolo da oração  
(]ue sobe como fumaça aromática ao trono do Altíssimo. O 
incenso nunca serve exclusivamente para aumentar a sole
nidade.

0  incenso não se benze, quando só o SS. Sacramento é 
incensado, pois que o Autor da santidade não é capaz de 
purificação.

§ 39. 0  ÓLEO

1,30. 1. História. 0  óleo litúrgico é óleo de oliveira. Servia
no antigo testamento para a consagração do altar, de sacer
dotes, profetas, reis. e fazia parte dos sacrifícios. Em o novo 
Icstamento é mencionado como meio de honrar o hóspede 
(Lc 7, 46) e pessoas de estima (Maria Madalena), de curar 
doentes (Mc 6, 13). Já as Liturgias antigas contêm fórmu
las para benzer o óleo.

2. Uso. No rito moderno distinguem-se três espécies de 
óleos santos: o óleo dos enfermos (o/eu/n infirmorum, 0 .  L ),
0 óleo dos catecúmenos (Oleum catechumenorum, 0 .  C.; 
Sanctum Oleum, S. 0 . ;  Oleum exorcizatum. O, E.; Oleum 
puerorum, 0 .  P .)  e o crisma {Sanctum chrisma, S. C.) 0  
crisma c óleo misturado com bálsamo. Os dois outros são 
óleo puro.

Í31. As cerimônias soleníssimas da consagração dos óleos, 
durante a missa pontifical na quinta-feira santa, remontanr 
à idade média.

a) 0  óleo dos enferm os constitui a matéria do sacra
mento dos santos óleos ou extrema unção; nome êste que 
convém evitar entre nós. Pois há pessoas que se assustam 
ao ouvir “Extrema” e rejeitam a “Extrema Unção” ; aceitam, 
porém, os “santos óleos”. Dá saúde corporal e espiritual e 
constitui a unção real para o trono eterno. (Kern, de extr.
1 bict.)

b) O óleo dos catecúmenos servia na antiguidade cristã, 
(•<11110 o crisma, para a unção dos catecúmenos. Chamava-se 
I’l l c o  do exorcismo, porque devia proteger o catecúmeno con- 
Ira o demônio. Por isto, no rito do batismo a unção com êste 
lílco se faz 'antes do batismo. Na idade média era empre-
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gado para as unções nas ordenações, nas coroações- de reis, 
na consagração das igrejas. .

132. c) 0  crisma, remonta, como o óleo dos catecúmenos, 
ao principio do terceiro século e se chamava “óleo de ação 
dc graças” . E' matéria do sacramenlo da confirmação. Signi
fica a santificação pelo Espírito Santp c sua presença na 
alma. Por isso a unção com o crisma se faz depois do ba
tismo. E ’ empregado para benzer a água batismal, para a 
consagração dos bispos, das igrejas, dos altares, dos cálices, 
dos sinos.

A ntigam ente os íié is  podiam gu ardar e em pregar o óleo dos en fer
mos. H o je  isto não é lícito . Mas, em com pensação, no R itu a l, h à  uma 
fórm u la p ara  benzer óleo destinado ao uso dos fiéis.

§ 40. A CINZA , _
133. 1. História. Já  no antigo testamento a cinza era sinal
de penitência. Implorando os israelitas o auxílio divino con
tra Holofernes, puseram “cinza sôbre a cabeça” . {]á\ 4, 16.) 
“Ai de ti, Corozaim . . . Tiro e Sidônia teriam feito penitên
cia em saco e cinza.” (Mt 11, 21.) A cinza de vaca vermelha 
era empregada para preparar “a água da expiação” . Quem 
tocara num cadáver e ficara assim impuro, se tornava puro 
pela,aspersão com esta água. (Nm 19, .ó; Heb 9, 13.)

2. Significação. Contendo a cinza elementos cáusticos 
purificadores, simboliza o efeito purificador da penitência e 
da dor. Lembra que o homem volta à cinza c à terra, torha-o 
humilde, indicando a sua origem humilde.

134. 3. Uso. a) Na quarta-feira de cinzas, impõe-se cinza 
benta na cabeça dos íiéis, para se lembrarem da humildade 
com que devemos fazer penitência.

E sta  cerimônia em pregava-se antigam ente para os penitentes 
públicos. Quando a penitência pública caiu em desuso, sujeitavam - 
se, ao menos desde o século X , sacerdotes e fiéis a êste ato de 
humildade. No ano de 1091, a imposição de cinza foi prescrita por 
U rbano 11 (Braun, s. v .) para todos. E ’ sacram ental.

b) A cinza entra na composição da água gregoriana 
usada na consagração das igrejas. Nesta ocasião se fazem 
através do corpo da igreja duas faixas de cinza espalhada 
ao modo de cruz grega, em que o bispo escreve as letras gre
gas e latinas do alfabeto. Êste rito significa que Jesus Cristo 
tomou posse do santuário.
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§ 41. 0  SAL
135. 1. História. Nos sacrifícios pagãos romanos punha-se 
Hciiipre na'vítima farinha grossa misturada com sal, a sancta 
mola, cotno diz Horácio. 0  sal, tipo da estabilidade (Lv 2, 
13) impede o estrago da comida e dá-lhe sabor. (Col 4, 6.) 
1’or isso era ajuntado ao sacrifício como expressão do de
sejo de agradar a Deus. Nos sacrifícios mosaicos o sal era 
muitas vêzes empregado. 0  profeta Eliseu (4  Rs 2, 19) 
Incnou potável a água ruim pelo sal que nela deitou e con- 
leriu fertilidade para a terra, onde foi pôsto.

2. Uso. a) No rito do batismo alguns grãos de sai se 
põem na bôca do catecúmeno com as palavras: Accipe sal 
sapieníice; propitiatio sit tibi in vitam ceternam. O sal signi- 
lica, portanto, a sabedoria, a graça da fé, que leva o ca- 
lecúmeno para a vida eterna, b) E ’ elemento constitutivo 
(Ia água benta e gregoriana. Tem, portanto, fôrça para puri- 
licar e santificar. ' ■

§ 42. SÊDA, LINHO, LÄ, CERA
136. I. Sêda é a matéria mais preciosa para os paramen- 
los. Mas deve ser natural, não artificial. Está prescrita para:
I ) os paramentos da missa (d. 3779 ad 1 e 2, o qual proíbe 
linho, lã e algodão) ou mais exato para a casula (d. 2769 
V. ad 3 ) ;  estola, manipulo e bôisa cosíuma-se fazer também 
(le sêda, mas prescrito não é; 2 )  o véu do cálix (Rit. cel. L,
I ), provavelmente para dispensar o saco de pano de linho em 
(|iie se levava o cálice para o altar (Eph. lit. 1924. Burkard 
p. 6 ) ;  3) o fôrrp do tabernáculo, se não está dourado o inte
rior (d. 3254 ad 7 ) ; , 4 )  o véu do subdiácono na missa so
lene (C- E. I, 10 n. 5 )  e do ministro de mitra (C. E. I, 11.
II. 6 ) ;  5 )  o véu da âmbula (Rit. IV, 1 n. 5) ; 6) o véu (bol
sa) da pixide para a comunhão dos doentes (Rit. IV, 4 n, 
12); 7) 0 véu para o vaso do. óleo dos enfermos (Rit. V, 
2 n. 2 ) .  Ver n. 288. ,

Permitida é sêda para o cordão, (d. 2067 ad ,7.)
137. II. Linho ou cânhamo. 0  pano de linho é fabricado 
(Ias fibras da planta de linho. Sendo mais caro do que o de 
algodão, prepara-se um tecido mais barato de algoílão e li
nho, proibido porém para a pala, corporal, alva, amito e as 
loalhas do áltar. (d. 2600.)

E ’ prescrito pano de linho puro ou cânhamo para o cor
poral e a pala (Rit. cel. I, 1), sanguinho, alva, amito, toalhas
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do altar (d. 2600) toalha para a credência (Rit. cel. ÍI. 5; C. 
E. i c. 12 n. 19); no Brasil para o manustérgio e o cordão 
(C. P. n. 797. A. L. n. 904.)

E ’ conveniente para a sobrepeliz, roquete, toalhas para 
a comunhão. (A. L. n. 904.)

E ’ permitido para o cordão (d. 2067 ad 7) e conopeii 
(d. .303.5 ad 10),

E ’ proibido para a casula, (d. 2769 V. ad 3.) Para o 
manipulo, estola, dalmática, tunicela e pluvial não há pres
crições quanto à matéria do pano. Conveniente é sêda. Ver n. 
219; 162; 165.

Engomar os corporais é permitido, (d. 3767.) (Fat- 
tinger p. 148 e sq.)

II!. Lã. Os paramentos (sacra paramenta) feitos de 
pano de lã são proibidos, (d. 3035.) O cordão de lã é per
mitido. (d. 3118.) Ver n. 217. Pode ser da côr dos para
mentos. (d. 2194 ad 3.)

O rigor nestas prescrições baseia-se no antigo costume da Igre
ja  e nas profundas significações ligadas a estas m atérias. “Quanto 
aos sagrados param entos e alfaias conserve-se o que desde o prin
cipio da Igre ja  foi introduzido por causa das significações reais e 
m ísticas.” (d. 2600.)

138. IV. Cera. 1. A matéria, ver n. 933. O círio pascal e as 
duas velas exigidas para a missa devem ser na maior parte 
de cera. (d. 4147.)

Para o cirio pascal esta porcentagem é necessária para 
evitar a contradição entre a cera do círio e as palavras do 
Exsultet: “Nutre-se de cera líquida. . . produzida pela abe
lha mãe.” Para as velas da missa, o ato mais santo da re
ligião, assim como a S. R. C. exige dos metais o precioso 
ouro e dos tecidos a preciosa sêda, assim também das ma
térias de iluminação, a mais estimada, a cera. Por isso foi 
proibido para a missa o uso de sebo (d. 3063),  de estearina 
(d. 4257) ,  de gás (d. 4097) ,  e da luz elétrica (d. 3859). 
Sebo está excluído do uso litúrgico, estearina é permitida 
fora do altar, luz elétrica no altar só para a iluminação. (Ver 
n. 124.)

■ 2. O simbolismo. A cera no uso litúrgico simboliza o 
puríssimo corpo de Jesus Cristo, nascido da Virgem Mãe, co
mo a cera virgem provém das abelhas virgens ( “apis mater 
eduxit”, Exsultet). Simboliza o sacrifício do cristão que, vi
vendo para N. Senhor se consome na chama da caridade di-
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vina. A luz elétrica não coiiténi tão perfeitainente esta signi- 
íicação. No círio pascal e na vela em geral a mecha significa 
a alma, a cera o corpo, a chama a divindade do Redentor. 
(Durandus VI. c. 80, n. 3.)

139. Experiências para provar a genuinidade de.stas maté
rias sem substâncias químicas.

1. Sêda. Fios de sêda pura e lã encrespam-se na chama 
(' formam no fim mna bolinha. As fibras vegetais (algodão, 
linho) ardem como mecha ou fio de linho. Seda e lã cheiram 
a chifre ou cabelo queimado. Sendo misturada sêda ou lã 
com fibras vegetais, a bolinha fica em brasa por algum tem
po por causa às fibras vegetais ainda não queimadas.

Sendo a sêda artificial mais pesada, o fio não forma 
liolinha, mas queima-se quase em forma de fio por causa 
das matérias misturadas.

2. Pano de linho, molhado com azeite puro e esfregado 
iim pouco, torna-se transparente; pano de algodão fica imu- 
l.ivel.

3. Cera. Quando se passa o dedo sôbre cera pura, tem- 
se a impressão de tocar numa peça de cautchu e o dedo 
não dcsüsa facilmente sôbre a superfície. Cera pura amas- 
smia pega no dedo; mas se fôr parafina e estearina, tem-se 
,1 impressão dc gordura. Cera pura dificilmente se pode cor
tar; estearina com maior facilidade. Quando ao tocar na par
le superior de urna vela acesa a margcrn fica pegada no dedo, 
;i cera é germina; quando se quebra, há mistura com para- 
tiiia ou estearina.

Para saber se há sebo, faz-se uma parte da vela em 
pedaços do tamanho de lentilhas, aquece-se em água pura 
;ilé o grau de calor necessário para derreter o sebo suficien- 
le para poder amassar a cera. Se houver sebo, aparece na 
superficie da água em gotas, bem visíveis depois de tornar- 
Mc fria a água.

c a p í t u l o  III.

OS SANTOS LUGARES

Ao número dos santos lugares pertencem os edifícios e 
lugares destinados às funções litúrgicas, pela bênção ou con- 
s.igração, com todos os utensílios. Êstes são a igreja, o al- 
l;ir, as alfaias e paramentos, e o cemitério.
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§ 43. 0 S  SANTOS LUGARES NA ANTIGUIDADE CRISTA
140. 1, O cenáculo. 0  primeiro santo lugar no sentido men
cionado nem foi o suntuoso templo de Jerusalém, nem al
guma das 400 sinagogas desta cidade, mas uma casa priva
da, 0 cenáculo. O próprio Deus humanado o santificou pela 
sua presença e pelo seu sacrifício, que ali ofereceu e inslituiu.

2. Casas particulares, a) Os apóstolos  imitaram a Nos
so Senhor por necessidade. Em Jerusalém, reuniam-se os 
cristãos convertidos do judaísmo no templo, no pórtico dc 
Salomão, onde faziam as suas orações em comum. Mas o sa
crifício da missa e a comunhão realizavam-se nas “casas” 
(At 2, 46 ) ,  em casas particulares. Eram muitas, por causa 
dos milhares de fiéis.

b) Em outras cidades  procederam os apóstolos da mes
ma forma. Em Trôade os novos, cristãos se reuniram para 
“partir o p ão” eucarístico no “terceiro cenáculo’,’, num andar 
superior. (At 20, 9.) Foi na casa particular de cristão 
abastado.

3. Casas especiais: Orígenes (In Mt 2) conta que, na 
perseguição de Maximino Thrax (23.5-238), foram destruídas 
as igrejas dos cristãos. Portanto havia igrejas.

141. Em. Roma  os ricos patrícios puseram à disposição dos 
cristãos os seus palácios. Estas novas igrejas conservavam 
0 nome do proprietário, p. ex., Titulus Equitii. Só mais tarde 
as igrejas receberam o nome de santos. Segundo Optato de 
Mileve, já  antes de Consíantino existiam 40 igrejas em Roma.

As catacum bas não eram o lugar das reuniões ordinárias dos 
cristãos, nem mesmo durante as perseguições. Cabiam pouco mais 
ou menos umas 150 pessoas em cada uma delas. Eram , portanto, 
muito pequenas para os milhares de cristãos romanos. Só de vez 
em quando havia missa nas catacum bas, p. ex., nos aniversários da 
deposição dos m ártires ou de íiéis. Fora disto, reuniam-se nas igre
jas . Com a liberdade do culto católico desenvolveram-se também os 
edifícios litúrgicos, as “casas de Deus”.

0!3 ed ifícios do culto tornam -se santos pela bênção i litú rg ica , ou a 
bênção com as orações p re scritas  (ben ed ictio) ou a sagração  com as un
ções (consecratio , Cân. 1165). No princípio da Ig r e ja  se o fe recia  o santo 
sa crifíc io  ern qualquer lugar decente. A p rim eira  sagração de um templo, 
de que tem os notícia, é a da cated ral de T iro  (314), m encionada pelo 
h isto riad o r Eu séblo. (L . Th. K . V, 1054.)

Nas ig re ja s  consagradas, no aniversário  da consagração, devem arder, 
a com eçar pelas vésperas, doze velas, d iante das cruzes d a  unção, pelo 
dia Inteiro  e só nêle. (d. 3876, ad 6.) As velas são su stentad as pelos cas
tiça is  doa apóstolos, cham ados assim  porque sim bolizam  os doze após
tolos. So as cruzes não ex istem  m ais, devem -se p in tar de novo em sinal 
da coiisagração fe ita . (d. 3545.)

www.obrascatolicas.com



i. Liturgia Geral. Cap. III: Santos Lugares 79

§ 44. NOMES DOS EDTFICIQS LITÚRGICOS 
E SUAS E S P É C IE S

142. 1. Igreja (italiano; chiesa; francês: égUse; alemão: 
Kirche, da palavra grega kyriaké =  casa do Senhor; inglês: 
rluirch)  da palavra latina eccAesia, e grega ekklesia. E ’ o 
lèrmo mais usado entre o povo, na Liturgia e no direito ca
nônico. A palavra grega ekklesia  (de kalein  =  chamar) na 
antiguidade clássica significa a assembléia do povo, em o 
novo testamento; a) a totalidade dos que íoram chamados 
|)or Deus à salvação em Jesus Cristo (1 Cor 10, 3 2 ) ;  b) 
nma parte da. Igreja geral, p. ex., da cidade de Roma (Rom 
I, 7 ) ;  c) 0 lugar, onde se reúnem os membros da Igreja.

2. Basílica, existe desde o princípio do século IV. Pois 
já Constantino empregou êste nome.

Deriva-se da palavra grega basiUké, a casa régia, e designava 
(|ualquer edifício m agnífico, E  porque Jesus Cristo é “o rei dos  
sécu los”, os cristãos chamaram as casas de Deus, basílicas, casas 
do (basileu s)  rei divino. Nos tempos modernos basílica designa uma 
igreja espaçosa ou de estilo próprio ou dotada de privilégios es
peciais.

3. Catedral. Deriva-se de cathedra, trono do bispo. De- 
•signa hoje a igreja episcopal de qualquer forma.

143. 4. Oratório, derivado de orare  (rezar), é um nome 
muito próprio da casa de Deus. Casa de oração chamava 
Jesus Cristo o templo de Jerusalém. (Mt 21, 30.) Antiga
mente designava uma igreja, à.s vêzes também, um oratório 
privado. 0  concílio de Laodiccia, p. ex. (c. 380),  proibiu aos 
bispos e sacerdotes celebrar o santo sacrifício nos oratórios 
privados. Em Roma e Constantinopla não existia uma proi- 
bição absoluta. Muitos oratórios privados havia na Gália 
nos séc. V e VI.

N<i d ireito  canônico, o tê rm o ; oratório  é restrin g id o  a  um ed ifício  
litúrgico  d iferen te  da ig re ja . (Cân. 1188. § 2.) D istinguem -se oratórios pú
blicos, sem ipúblicos e privados. Nos oratórios sem ipúblicos podem -se ce
leb rar tôd as as funções eclesiásticas, se não obstarem  as ru b ricas ou o 
O rdinário  tiv er excetuado algum as. (Cân. 1193.)

144. 5. Capela  é diminutivo de capa  =  manto pequeno. De
signava especialmente a capa pequena de S. Martinho de 
Tours que estava em poder dos reis merovíngios, considera
da como a mais preciosa relíquia e conservada num oratório 
pequeno. Por isto êste oratório foi chamado capela. O nome 
passou para outros oratórios. No Brasil é quase sinônimo de 
oratório público e semipúblico.
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6. M arty r iu m . F.sta palavra designava o sepulcro dc um 
mártir; depois a igreja construída sôbre êle.

7. Memória. Servia êste têrmo para designar a inscrição 
sepulcral; depois passou para o sepulcro e ao edifício cons
truído sôbre êle. Justifica-se também pelo fato de que no 
allar estão incluídas relíquias de mártires, cuja lembrança 
(memória) se faz em tôdas as missas celebradas naquele 
altar.

8. Confessio  (derivada de confiteor: confessar, porque 
os mártires morreram pela confissão da fé) é o mesmo que 
martyrium. Designa principalmente os sepulcros nas basíli
cas maiores de Roma, p. ex., S. Pedro no Vaticano.

§ 45. OS E ST IL O S MAIS IM PORTANTES
145. Os vários elementos necessários para o culto divino 
exterior são os mesmos em todos os tempos e em todos os 
lugares. Mas o modo de agrupá-los é diferente segundo a 
época, a índoie do povo e a formação religiosa e artística 
da população. Distinguem-se 4 estilos principais; o estilo 
antigo-cristão ou de basílicas, o romano, o ogival, o éstüo 
da renascença.

1. O cstiio das basiiicas  tem cinco caracteres distintivos;
1) 0 adro; 2) a quadra oblonga no interior; 3) várias na
ves; 4) ábsidc; 5) teto ou madeiramento aparente. Por mil 
anos as igrejas mais importantes foram construídas neste 
estiio exclusivamente.

O adro {atrium ; Lemos, Enciclopédia, s. v .) colocado diante da 
entrada, lem à volta uma galeria. No meio está uma pia (poço), 
onde se faz a purificação antes de se entrar no edifício litúrgico. 
Neste adro tinham de ficar os penitentes. Ao fundo do adro está 
um largo pórtico (nartliex)  com batistérios e tendo 3 ou 5 portas 
correspondentes às 3 ou 5 naves do interior. A fachada eleva-se 
acim a do pórtico em form a de frontão (triângulo ou curva) e com 
jan elas. O interior é dividido em 3 ou 5 naves por colunatas. 0  
telhado era um teto ou madeiramento aparente. Ao fundo da ba- 
sílicá  há um hemiciclo com meia cúpola. Êste hemiciclo tem a ca
deira do bispo e é guarnecido de bancos destinados ao clero (pres-  
byterium ). Na frente do hemiciclo está o aitar, colocado oor cima 
de uma cripta (Martyrium, con fessio )  onde estão as relíquias do san
to. O altar é encimado por um baldaquino (ciborium ). Diante do 
altar está reservado um certo espaço, separado da nave por uma 
balaustrada e formando o côro. Nas grandes basílicas há uma nave 
transversal ou transepto que limita as naves principais. Então a 
nave do meio termina em frente do transepto por um arco colos
sal, chamado “arco triunfal”. P or fora a basílica é muito singela, 
o  interior, porém, riquíssimo.
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146. 2. O estilo romano tem três caracteres distintivo.s: 1) 
fl decomposição e aliviamcnto dos suportes; 2) a constitui
ção das abóbadas; 3) a tôrrc.

O estilo romano ficou com a form a essencial da basilica e mo
dificou coisas acessórias. A arquitrave qnc nnc duas colunas é trans
formada em arco, arquivofta. O cstifo romano possui v.árias miude
zas cristãs por sua natureza: a planta m ostra a form a da cruz, 
porque 0 transepto nunca fa lta ; a cripta, ao menos nas igrejas maio- 
rc.s, com altar e o corpo de um santo. A torre está unida ao edi
fício pela arquitetura, ao passo que na basílica não há ou está 
separada. As maiores igre jas possuem duas ou quatro tôrres e 
iiina cúpola. Em oposição à basílica, também o exterior m ostra 
decoração arquitetônica. Especialm ente a porta principal está enci
mada por uma janela  redonda (ro saça) riquíssim a, qne significa 
provavelmente “a rosa m ística”, M aria Santíssim a.

Não raras vêzes havia junto ao adro um corredor chamado 
cruzeiro, porque passava por ali a procissão de aspersão com água 
benta, precedida da cruz procissional.

3. Os caracteres distintivos do estilo ogival ou gótico:
I) o arco quebrado; 2 )  o arcobotante; 3) a abóbada de ner
vuras. Ogiva é uma figura formada pelo cruzamento de dois 
arcos iguais que se cortam na parte superior. Estilo ogival 
é 0 estilo caracterizado pelo emprego sistemático da ogiva. 
Eoi chamado gótico na Itália, numa época em que tudo o 
i|iie vinha do norte era considerado bárbaro e rude.

Desenvolveu-se pouco a pouco devido à necessidade de aumen- 
lar as dimensões das igrejas, sem abandonar o plano das basílicas, 
(■ de remediar a instabilidade da abóbada romaria nas suas quedas 
repetidas, resultantes da falta de estabilidade. As criptas desapa
recem, o côro é mais baixo e não raras vézes rodeado dc muitas 
capelas.

Há várias épocas. A arte gótica na sua perfeição é muito pró
pria para o culto divino pela predominância da linha vertical sôbre 
a horizontal, pelo arrô jo  das form as e a riqueza dos ornatos.

4. Os caracteres do estilo da renascença  são: 1) Pre
domínio da ünha horizontal e com ela grandes arquitraves, 
frisos e cornijas; 2 )  colunas de formas antigas; 3) abóba
das redondas com profusão de obras de estuque; 4) cupolas 
cilíndricas; 5) frontões triangulares ou de segmentos circula- 
res; 6) exclusão da linha reta: nas janelas, tôrres (S . Pe
dro, Roma).

Todos os estilos são tolerados pela Igreja, contanto que 
guardem “as leis da arte sacra” . (Cân. 1279.)

§ 46. 0  CEMITÉRIO
147. Santo lugar é também o cem itério: 1) pela bênção 
.solene do bispo; 2)  pela presença dos restos mortais de
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muitos santos que gozam  da visão beatífica ou ao menos 
estão ccrtOR de alcan çá-la .

a) Cemitério deriva-se da palavra grega koimeíerion  
=  lugar de descanso, ou dormitório, de kolniasíhai =  dor-

' mir. E ’ nome usado só pelos cristãos. Pois Nosso Senhor
chamou de sono a morte natural, tão temida pelos pagãos. 
I.embra, portanto, a vida futura.

No princípio do cristianism o os fiéis eram  sepultados nos ja 
zigos da família ou no cemitério público. M as já  nos primeiros tem
pos havia cemitérios cristãos, e Tertuliano (D e anima, c. 52) usa 
esta palavra. Em Roma os cristãos eram sepultados em geral na.s 

> ,t catacum bas; fora  de Roma, em geral nos cem itérios. M as ocorrem
exceções. Desde o século IV se admitiram sepulturas nas igrejas 
ou próximo das igrejas. A gora só os bispos, abades, cardiais, pre
lados nullius e pessoas da fam ilia real podem ser sepultados na 
igreja . (Cân. 1205.)

b) O nome polyandrum  acha-se no rito da bênção do 
cemitério. Deriva-se de pollys =  muitos e anér =  homem. 
Designa o Iugar onde muitos homens são sepultados.

c) O têrmo “mausoléu” no sentido do cemitério ocorre 
no rito da reconciliação do cemitério. Deriva-se do monu
mento do rei Mausolo da Cária (376-352 a. C.), admirável 
pela beleza, uma das “sete maravilhas do rnundo” .

Em alguns lugares era costurtie dos fiéis visitar no do
mingo, em procissão, o cemitério colocado próximo da igre
ja. (Vigourel, p. 65.)

d) N ada obsta  a  que lâm padas tam bém  elétricas  ardam  sôbre os tú 
m ulos, ou  êstes este jam  en feitad os com flores, contanto  que não sejam  
p re ju d icad as as pias orações, que principalm ente aproveitam  aos fiéis 
defuntos. (C. B . n. 338, § 4.)

§ 47. O ALTAR

148. Um lugar santo é o altar cristão. Chamavam-no 
sanctus, divinus, regalis, treinendus. S. João Crisóstomo: 
admirabilis. S. Gregório Nisseno ensina que o altar é tão 
santo que nem todos, mas só os sacerdotes, e estes só coni 
reverência, o podem tocar. Beijavam-no. Os imperadores 
Teodósio e Valentiniano proibiram trazer armas nas igrejas 
c junto dos altares. Leigos e mormente mulheres não se po
diam aproximar dêle. Desde o século IV o altar tinha o pri
vilégio de asilo.

1. O altar fora  do cristianismo. Se os cristãos contraba
lançaram a influência sedutora das festas pagãs pela influên
cia benéfica das festas cristãs nos mesmos dias, é mais pro-
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v.'ivel que os altarcs pagãos não deixassem de influir no 
ilesenvolvimento ao altar cristão.

M9. a) O altar pagão. Houve altares, desde o princípio 
dii gênero humano. Os pagãos construíram altares aos seus 
ilnises, às virtudes personificadas e deificadas, a homens e 
Mil Deus desconhecido (At 17, 23), às vêzes de grande al- 
liiia: 0 altar de Zeus olímpico de cêrca dc 30 m. Hm gerai 
n.un feitos de pedra, como se vê no grande número dêles 
rxcavados em Pompcia, em forma de coluna com um, dois, 
lirs degraus erigidos por tôda parte; alguns eram portáteis,

Mram consagrados, como M acróbio relata , com solenidade. Acendiam  
t» logo santo, incenso, aspergiam -no, faziam  sa crifíc io s  pomposos e or- 
Hiini/avam jog os. Âs vêzes eram  cercados de grad es de ferro  e possuíam  
it privilégio de asilo em favor de escravos, vencidos e até  mesmo de c r i
minosos.

P)0. b) O altar israeUtico no deserto, feito por ordem de 
I leiis, era de madeira de cedro, cheio de terra. Estava no 
íiliio do santuário. No interior achava-se o altar do incenso, 
ilr madeira de acácia dourada. (Êx  29, 36.) Tinha o privi- 
Irgio de asilo. (3 Rs 1, 50.) No templo de Salomão havia 
mu altar de metal de 2 0 X 2 0  côvados e 5 côvados de al- 
(iiia; no templo herodiano o altar media 4 0 X 4 0  côvados e 
111 côvados de altura (talvez 2 6 X 2 6  m c 9 de altura).

I!»l. 2. 0  altar cristão. Aliare = -aWar deriva-se de alto
elevado, porque o altar sempre estava elevado acima do

I l l . l O .

a) O altar-m esa. 1) 0  altar de Jesus Cristo, em que ce
lebrou a primeira missa, foi a mesa do cenáculo. E ’ um 
.illar completamente novo. Em culto algum o altar do sa- 
iiilício servia de me.sa aos sacerdotes e aos que tomavam 
p.iile 110 culto. 0  altar e a mesa dos convivas sempre es- 
l.iv.im separados. Nosso Senhor criou, portanto, novo tipo 
lie allar. Êle mesmo escolheu a forma especial, a mesa san- 
l.i <)nis indicar que o novo testamento não tem nada com
II aniigo testamento neste particular. Ensinou que o sacri- 
lleio do novo testamento é sempre ceia celestial.

152. , 2) O altar no primevo cristianismo. Era também mesa. 
S.ii) Paulo fala da “m esa do Senhor” . (1 Cor 10, 21.)  Mas 
ei.i mesa simples, de madeira, sem consagração especial. 
Pois S. Cipriano menciona que na presença dos sacerdotes 
"/ill pôsto 0 altar” . (Ep. 45, 2.) Portanto antes não estava. 
“S.mla mesa” se chamava o altar, mormente no Oriente, e
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ainda hoje o único altar da igreja grega tem este nome; hè 
hagia trapeza — a santa mesa. Ainda hoje o altar papal na 
basílica de Latrão em Roma é de madeira. Mas a opinião dc 
que S. Pedro se serviu dêle (Rreviário, 9 Nov. lect. 6) não 
tem fundamento sólido; é de origem mais recente. (Brniiii 
p. 20.)

Houve m uito cedo a lta re s  de pedra. I*ois Hão Jo ã o  Crisóstom o (honj. 
*20 in  2 Cor n. 3) d iz: “Ê ste  a lta r  ó por sua natureza só pedra, foi, pi> 
rém , san tificad o  recebendo o corpo de C risto .” Só no século V I aparcco 
o  prim eiro p receito  eclesiástico  de fazer o a lta r  de pedra.

153. b) O altar-arca. Depois de Constantino a veneração 
dos mártires floresceu muito. Onde havia corpo de mártir, 
construíam-se altares sôbre o seu túmulo. Na falta de corpo 
punham relíquias de um santo no altar feito em forma tic 
arca côncava, retangular. Às vêzes era fechado (Braun, s.
V .)  por uma porta, às vêzes uma abertura pequena permili;i 
contemplar as relíquias. (Coelho II, 215.)

O rito de incluir relíquias de m ártires no altar provavelmenlc 
não deriva de suposto costume antigo de dizer a missa sôbre u 
túmulo dos m ártires nas catacum bas. Tem  o seu fundamento na es
critura sagrada (Apoc c. 9 ) ; Vidi sabtns altarc anim as interfectoniin  
propter verbum Dei, e na reiaçâo e mistica analogia entre Nossn 
Senhor, Cabeça dos m árlires e seus membros. M orreram  por l.lc, 
morto na cruz, por isso de.scansem debaixo dÊle, morto mistic;i- 
mente no altar. (d. 2777 S. Aug.)

c) O altar-bloco. Enchendo a arca com material cria
ram 0 alt.ar em forma de bloco maciço, igual cni largura e 
compritnento à mesa do altar. Conhecido já  iia cristandade 
antiga, tornou-se cada vez mais geral, e é hoje o mais usado.

d) 0  altar-sarcófago é uma espécie de altar-bloco, cujo 
corpo tem a forma de um sarcófago. Foi empregado no tem- . . 
po da renascença, que preferiu as linhas ondeadas.

§ 48. ÜS A CESS()R IO S DO ALTAR

1.54. Partes essenciais do altar cristão são: o suporie 
(stip es), a mesa (m en sa)  e o sepulcro. Unicamente a estas 
partes se refere a legislação eclesiástica. Os altares sejam 
de mármore ou pedra, não porém de madeira sem licença ' 
escrita do ordinário do lugar; e a pedra de ara seja colocada 
convenientemente (C. B. n. 326 ) ,  p. ex., não muito rente H  
à borda do altar nem muito afastada dela.

A arte e piedade cristã não se limitavam ao mais indis
pensável; criaram ornamentos para realçar o santo lugar do 
altar.

www.obrascatolicas.com



I. Liturgia ü eral. Cap, III; Santos Lugares 85

a) O cibório. 1) Etim ologia. Não é certa. Algiitus deri- 
v.ini êste têrmo da palavra grega kyborion r= a casca de um 
liiito egipcíaco, que servia às vêzes de vaso para beber; ou- 
lios, da palavra grega kibotos, diminutivo kibotarion  =  pe- 
qiicna arca. 2) Cibório {cihoriarn, umbraculnm, Braun, p. 
2!)) c um dossel, sustentado cm geral por colunas, construído 
por cirna do altar; tem várias formas: de cupola, pir.mnide, 
Iclliado. Pode ser de madeira ou de pedra. C’ muito pró
prio do altar, onde está o trono de Deus. Tanto no Oriente 
i iimo no Ocidente remonta ao século IV, mas nunca foi geral.

ir>5. b) O baldaqiiino. 1) Etim ologia. Deriva-se de Bagdá, 
cidade de onde vieram os estofos preciosos de sêda (ha lda-  
(/iiini). 2 )  O baldaquino (ccelum., pallium, pannus) substi- 
liiiu, desde o século XII, ao cibório. E ’ um dossel de forma 
lelangular, de madeira ou de tela, estendida sôbre o altar, 
lixa por um lado na parede, ou de forma cônica, suspenso 
du teto da igreja. O Cceremoniale Episcoporum  (I, 12, n. 13) 
(llz qne cada altar-mor deve ter cibório ou baldaquino. Mas 
csla determinação não se observa fora da Itália em quase 
iiciilium lugar e até na Itália só em bem poucas igrejas.

1.5«. c) O retábulo. 1) Etimologia. Retábulo deriva-se de 
/(•/ru =  atrás e tabula =  quaúro feito dc madeira plana. 2)
() retábulo é construção feita de pedra  ou de madeira, co- 
lucada na parte posterior do altar. Apresenta ou uma ima- 
|M'in ou série dc imagens e levanta-se a altura considerável.
3) Origem. Tem sua origern no fato de terem sido Irarisfc- 
lidas para a parte superior do altar as imagens que desde 
M .udiguidade enfeitavam a parede atrás do altar. Em igrejas 
piibres ou em altares provisórios é substituído pelo retro- 
liiiiilal, i. é, uma colgadura ou um tapête mais ou menos
llio.

ir»7. d) Os degraus. Se o altar é baixo, basta um degrau, 
cliamado supedâneo (suppedaneiim, p red ella ); se é alto, 
I iK.liinia-se pôr vários degraus.

No Oriente o altar rtão tem degraus. No Ocidente o uso 
doH degraus do altar era desconhecido ou pouco frequente 
idr ao século X. No decurso do tempo tornou-se quase ge- 
i.d Deram ao altar-mor 2, 3 ou mais degraus, ao altar la
i n , il ao menos um. Para qualquer altar está prescrito ao 
iiinios um degrau, (d. 1265 ad 4 ; Decr. t. V p. 395.) O
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C. B. exige para o altar-mor ao menos três degraus, para 
os outrf>s ao menos um. (C. B. a. 326 §  2 .)  No antigo tes
tamento 0 altar não podia ter degraus, ( ê x  20, 26.)

§ 49. DIVISÃO DOS ALTARES

158. Há no rito romano, liturgicamente, quanto à estabili
dade, três espécies dc altares; fixos, quase-fixos e portáteis.

1. 0  aliar fixo  (C. P. 786) deve ser “sagrado pelo bis
po”, feito de uma mesa de pedra inteiriça, imida com cal ou 
cimento à sua base também de pedra, ou muro de alvenaria, 
aderente ao pavimento ou parede. Em todo o caso as colu 
nas, que sustentam a mesa, devem ser de pedra natural. O 
altar fixo (cân. 1201) deve ser dedicado a um mistério ou 
a um santo, não pode ser dedicado a um bem-aventurado, 
sem indulto papal.

159. 2. O altar quase-fixo  é “altar semelhante ao fixo, 
construído de madeira ou de outra matéria, aderente à pa
rede, a uma coluna, ou ao pavimento, tendo embutida no 
meio da mesa uma pedra de ara igualmente sagrada. ’ Litur
gicamente, 0 altar quase-fixo não é altar fixo, mas só altar 
portátil. .Mas pelo direito canônico se distingue dêste e se 
assemelha ao altar fixo; a) a ereção do altar quase-fixo re
quer a licença do bispo; b) pode e deveria ter um título como 
0 altar fixo (cân. 1201); c) êste título só pode ser mudado 
com licença do bispo; d) pode ter anc.xo o privilegiiim al
taris e uma fundação.

160. 3. O altar portátil ou pedra de ara (altare portatile, 
petra sacra, ara )  é formado de uma pedra natural, inteiri
ça, bastante grande para que nela se possam colocar a hóstia 
e o cálix. (Cân. 1198, § 3.)

Os altares portáteis são mencionados pela primeira vez 
no princípio do século VI, são porém mais antigos, porquanto 
se faia dêles como de pbjelo conhecido. Era formado de 
madeira ou pedra, sem relíquias, às vêzes de tão pouca ex
tensão que só parte pequena da hóstia e do cálix nêle cabia.

161. 4. Quanto ao uso, o altar se chama; a) aitar-m or (a l
tare maius, principale), ou lateral (a itare minus, la iera le); 
b) altar paroquial (a ltare paroch iale), do povo (altare laico- 
rum) em oposição ao altar no côro dos monges ou dos cô
negos.
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P riv ileg iad o  se charna o a lta r :  1) cm que  ̂ .se pode dizer certa  m issa 
voiiva em dias proibidos peias ru brieas, p. ex ', a de N ossa vScnhora num 
Míiiítuário d e la ; 2) em qiie o celeb ran te pclo santo  sacrifíc io  pode ap licar 
lima indulgência p lenária a  um defunto. P or a lta r  privilegiado sim - 
pliísm cnte sem pre se entende o  privilegiado em favor das alm as.

o  c .  B . declara que o altar-rnor das ig re jas  catedrais e paro- 
(|iiiais é altar privilegiado todos os dias e para sempre, contanto qne 
nfio h a ja  oiitro. Êste a ltar tenha a inscrição; A ltare privilegiatum  
íluotidianum perpeluiim . (Cân, 918, § 1; C. B. n. 250.)

Antigamente havia em cada igreja  um só altar. Mas já  Constan
tino erigiu, dizem, na ig re ja  de T.atrão, sete altares. Na idade mé- 
ilia aumentou o número dos altares, de sorte que, na catedral de 
M agdcburgo, p. ex., se contavam 48 altares. Pio VI defendia a plu
ralidade dos altares na mesma igre ja  contra o sínodo de Pistóia 
(Denzinger, n.” 1531), qne desejava só iim altar em cada casa de 
Deus, estigm atizando esta tentativa como “tem erária e injuriosa” 
para a l.greja.

162. 5. Simbolismo do altar. O altar é símbolo a) de Je
sus Cristo. A Igreja manda dizer no rito do subdiaconato 
aos ordinandos; “O altar da Santa Igreja é Cristo mesmo. 
Atesta isto S. João, dizendo no seu Apocalipse, ter visto iim 
.altar de ouro erigido diante do trono, no qual e pelo qual 
,as ofertas dos fiéis são consagradas a Deus Padre.”

b) do coração humano. “Pelo altar entende-se o nosso 
coração, que está no meio do corpo como o altap está no 
meio cia igreja. A respeito dêste altar manda o Senhor; S ô
bre o meu altar arderá sem pre o fogo. O fogo é a caridade 
!• esta sempre arderá em nosso coração.” (Durandus 1, c. 
2, 11." 14.) Outros dizem que o altar é o símbolo do presépio 
(Crisost. hom. s. Philog. n. 3) ou da cruz. (S. Tomás 111, 
<1. 83, a. í .)

§ 50. ORNAMENTOS DO ALTAR

163. I. As toalhas do altar. 0  altar cristão, ao menos du- 
r;mte as funções litúrgicas, está sempre coberto de toalhas 
brancas (rnappa, toba lea)  por causa de asseio, decência e 
reverência devida ao SS. Sangue que por acaso se derrame. 
Pertencem aos paramentos mais antigos, mencionados expres
samente no século IV. Primeiro foi julgada necessária só 
iiiiia, mais tarde os sínodos exigiram duas, e mesmo cinco. 
(Hraun, die lit. Param. 186.) 0  missal de Pio V (Rub. Gen. 
XX) prescreve três toalhas de cânhamo ou de linho branco. 
As duas inferiores, qué podem ser substituídas por uma do
brada, cobrem tôda a mesa; a despima deve chegar à terra 
dos dois lados do altar. (d. 4029, ad 1.) Devem ser ben
zidas pelo bispo.
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P ara  jiroteger as toalhas c enfeitar o- a ltar fora da missa c 

exposição do SS. Sacram ento, tcm -se o costume de cobri-lo com 
um véu ou guarda-pó. O elenco dos utensílios sacros (C. P. p. 
706, n. 39) enumera: “Duas cobertas para cada a ltar.” A côr e o 
m aterial são de livre escolha.

164. II. 0  corporal é o pano sagrado destinado a rcccbcr 
0 corpo sacramentado de Jesus Cristo. Simboliza o santo 
sudário. E ’, sem dúvida, o mais antigo de todos os para
mentos. No século IX era tão grande que dois diáconos es
tavam encarregados de estcridê-lò no altar. Uma das ex
tremidades servia para cobrir o cálix. Os cartuxos ainda 
guardam êste rito. Na Igreja universal, porém, cobriram o 
cálix primeiro com um corporal dobrado, que depois foi 
substituído pela pala.

Convém bord ar um a cruz pequena ren te  à o rla  do corporal do lado 
do celebrante (não no meio do quadrado an terio r). Assim , se evita pôr 
a sagrad a h óstia  em d iferen tes lados e o perigo de se perderem  com 
m ais facilid ade p artícu las sagradas. T am an h o; SO cm de cada lado pou
co mai.s ou menos.

III. A pala  (de palliare =  esconder, cobrir, pala =  cor
tina) feita de pano de linho, serve para cobrir o cálix. Con
fecciona-se ou de várias camadas de linho bem engomadas, 
para ficar têsa, ou de duas peças de linho cosidas em for
ma de bôlsa, tendo no meio um cartão, ou de um cartão co
berto, em baixo, dc linho, e em cima, de sêda de qualquer 
côr, nunca, porém, preta; também pode ter bordados, menos 
os sinais dê morte. (d. .38.32, ad 4.) Deve ser benta. Tama
nho: 1 5 X 1 8  ern, pouco mais ou menos.

IV. O sanguinho ou purificador é peça de linho (d. 3455 
ad 2) de cerca de 4 5 X 5 0  ctu de comprimento e 30 de largura, 
com 0 qual o sacerdote, depois da comunhão, purifica o cá
lix, a patena, sendo preciso, a bôca e os dedos. Pode ter 
nas duas extremidades renda ou bordados. Dobra-se em três 
partes, ficando a bainha por baixo, quando se coloca sôbre 
o cálix. Não é bento.

Sem pre foi uso lim p ar e en xu g ar o cá lix . Um pano especial p ara  isto 
se en contra  já  no século X I . M as o uso de levá-lo p ara o a lta r  só -•se 
generalizou n a  reform a do m issal por P io  V.

165. V. O simbolismo. Desde o século V as toalhas do al
tar foram consideradas símbolo dos lençóis, em que foi amor
talhado o corpo sagrado de Jesus Cristo. Durandus (IV c. 
29) dá explicações minuciosas sôbre o corporal e a pala. 
Segundo êle, significam: 4 )  os panos sepulcrais de Cristo. 
De propósito, diz êle, foi determinado que o santo sacrifício 
não se ofereça em sêda ou pano tinto, mas em linho puro,
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como 0 corpo de Jesus Cristo foi amortalhado em pano puro 
de linho; 2) a Igreja, que é o corpo de Jesus Cristo c a 
(|ual por muitos sofrimentos é conduzida à alvura da vida 
elenia; .3) o mesmo Jesus Cristo: como a hóstia fica unida 
ao corporal e deposta sôbre o altar, assim a carne de Jesus 
Cristo uiiida à divindade é pregada na cruz; 4) O ror- 
1’orai, por causa da sua côr branca, indica a pureza da al
ma, a qual é sempre indispensável a quem quer comungar.

No rito da ordenação do subdiácono a Igreja diz: as 
paias e os corporais do aitar são os mem bros de Cristo, a  
saber os fiéis, dos quais o Senhor se cerca como de vestes 
preciosas.

166. VI. Frontal (de frontale, ornamento da fronte). An
tigamente o altar se elevava no meio do côro, de sorte que 
a conveniência exigia que se cobrisse o suporte de todos os 
lados (pallium, antependium ). Mais tarde, quando o altar 
foi encostado à parede da ábside, era bastante enfeitar o 
lado anterior. E ’ êste o destino do frontal.

Confecionava-se de ricos estofos, de panos pintados e borda
dos, posteriorm ente de prata, de metal dourado com obras de fili
grana e ornamentos artísticos.

Quando e onde nos tempos modernos o próprio suporte do al
lar foi transform ado numa jóia dc arte e de bom gòsto, dispeiisa- 
va-se o frontal, o que ainda se pode observar. (M anuale Lit. V ictor 
de App. p. 58 : muitos autores citados.)

A sua côr deve corresponder, sc fôr possível, à côr litúr
gica do dia. (Rub. gen. XX.)

167. VII. A cruz do altar. E ’ uma cruz com a imagem de 
Ji'sus crucificado {cn ix  cum imagine SS. Cnicifixi, C. E. 
12, 11), que se deve colocar durante a missa no altar e 
elevar acima dos castiçais. (C. E. 12, 11.) Pode ser substi- 
liiída por um crucifixo grande no retábulo ou parede detrás 
do altar. (d. 1270 ad 2.) Em todo caso a cruz deve ser  
visível ao Celebrante e ao povo. (Decr. tom. 5, p. 133; 2621 
ad 7.) 0  Decreto de 20 de dez. de 1659, que declarava su
ficiente a cruz sem a imagem de Jesus Cristo, foi revogado.

Não pode ser colocada no lugar onde se expõe o SS. 
Sacramento na custódia, nem no corporal que serve para a 
exposição (d. 3567 ad 3 ) ,  nem no trono de degraus, nem
acima do altar (super Altari, C. B. n. 327, § 1), nem dian
te da porta do sacrário; porém sôbre o sacrário, (d. 4136
ad 2 ; C. B. 1. c.)
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168. No Oriente a crnz do altar era conhecida desde o sé
culo VI; no Ocidente, desde o século XI. No século XII foi 
costume cm Roma pôr a cruz processional, nos dias de es
tação, sôbre o altar. No século X ll l  scguiu-.se o preceito de 
Inocêncio IIT de colocar a cruz entre dois castiçais (De sacr. 
alt. myst, 11, 2 1 ) ;  este preceito foi renovado no missal (Rub, 
Gen. X X ) por Pio V.

A cruz tem por fim designar o altar como o lugar do 
sacrifício perpétuo de Jesus Cristo, lembrar a identidade do 
sacrifício da cruz e da missa, e avivar nos corações a cari
dade para com o amoroso Redentor.

169. VIII. A sacra (tahella  secretarum ), abreviação de sa
cra consecrationis formula, é quadro pequeno com as pala
vras da santa consagração eni tipo grande, e algumas ou
tras orações. Serve para auxiliar a memória do celebrante.

Na idade média era desconhecida. O uso da sacra do 
meio começou pela metade do século XVI, das duas outras 
sacras, que no missal não são prescritas, mas exigidas pelo 
costume, no século XVII. Os bispos usam em lugar delas 
um livro próprio, Canon Missce.
170. \Y,: Estante e alm ofada. Entre os requisitos do altar,
o missal (R. Gen. X X ) menciona a almofada (cussinus, pul- 
vinum.) Servia para resguardar as capas artísticas dos sa- 
cranientários e missais, como também para facilitar a lei
tura. Desde o século XIIT foi empregada para o missal em 
geral. O C. E. permite substituir a almofada por uma es
tante, a qual já era usada no século XIII. (Braun, Lit, 
Handl., s. v.)

Cobrir a pequena estante para o missal com véu, não é proibido 
nem prescrito. (Cf. Mem. Rit. Sab. S . “uma almofada branca para 
o missal, quando não se usa uma estante”.) Serve porém para 
adôrno do altar.

Î71 .  X. Os relicários, imagens e flores. 1. 0  culto das re
líquias dos mártires remonta até aos primeiros tempos do 
cristianismo. No século V também as relíquias dos confesso
res eram veneradas. Relicários preciosíssimos são testemu
nhas dêste culto. Pela sua beleza eram muito próprios para 
enfeitar a igreja. Desde o século IX foram postos sôbre o 
altar. O cerimonial dos bispos (C. E. 1. 1, c. 12, n. 12) re
comenda que nas solenidades se coloquem, entre os castiçais, 
relicários ou imagens de prata ou de outra matéria, de ta
manho conveniente.
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E ’ louvável expor nas igrejas para a veneração as ima
gens de Jesus Cristo e dos santos. Mas para que sirvam ao 
mesmo Icmpo de adorno e de instrução religiosa devem cor
responder às prescrições litúrgicas.

Nas igrejas, mesmo nas isentas, sem licença escrita do ordi
nário do lugar não é permitido colocar estátuas novas ou insólitas, 
(piadros pintados, inscrições e quaisquer rrionunientos ou introduzir 
obra nova. M ais que nma estátua ou imagem do mesmo santo sob 
o mesmo título não se perniila na mesma igre ja  nem no mesmo 
altar, embora com diverso título. (C. B. n. 397.)

Imagens de papel são proibidas nas igre jas, mas se permitem 
oleografias coladas em tela. (C. B. 398.) Os donativos ou obiações 
votivas tenham o seu lugar na igreja, m'as doravante só se aceitem 
aquêles em form a de coração. (C. B . 401.)

Nas grandes festas a decoração da igreja seja mode
rada e vistosa. Panos de menos preço- e flores de papel são 
proibidas. (C. B. n. 356.)

N as ig re ja s  se podem ad m itir d istin tivos ou ban d eiras que não per
tençam  a associações m anifestam en te co n trárias à  re lig ião  ca tó lica  ou com 
esta tu to s reprovados, e quando os d istin tivos ou ban d eiras não m ostrem  
em blem a por si proibido ou reprovado. {C. B . n. 374, § 2.)
172. 2. O costum e de en feitar as ig re ja s  cora p lantas e flo res já  foi 
louvado por S. Je rô n im o  e S. Paulino de Nola. S. A gostinho (D e Civ. 
Dei, 22, 8) m en cion a> flo res que .adornavam um  altar. O C. E . recom enda 
as flores p ara  adorno dos a lta res (I, 12, 12), em prim eiro lugar flores 
naturais, só em segundo lu g ar flores de sêda.

O C. B . (n. 328) diz: Enfeitem -se os altares com as relíquias 
dos santos e flores, as quais, porém, não se coloquem diante da 
porta do tabernáculo ou em cima da mesa do altar. As flores sejam , 
.se fôr possível, naturais c frescas ou ao meuos de sêda ou artís
ticas ; nunca, porém, de papel ou celulóide, as quais são proibidas 
absolutamente.

Í73. 3. 0  C. E. distingue 3 modos lilúrgicos de adornar;
o modo festivo, o menos festivo e o simples.

A. O modo festivo  (C. E. 1, 12, I I )  consiste no emprê- 
go de castiçais de prata ou de metal dourado mais altos 
do que nos dias comuns, de relicários, imagens, flores e 
tapetes.

B. O m odo sim ples (C. E. II, 11, Î sim plex) não ad
mite ornato festivo, nem imagem, mas só a cruz e os casti
çais. E ’ de obrigação;

a) para a missa de réquie solene. (C. E. II, 11, 1.)
b) para dias em que há ofício de ea  no tempo do ad

vento, da quaresma e da paixão (G. E. 11, 20, 3; Victor de 
App. p. 59; Martinucci, I. 2, n. 1, sine vasis floreis; Mem. 
Rit. tit. 2. c. 1, n.“ I absque vasis florum ), com exceção 
dos domingos Gaudete e Lœtare, em que o ornato dos al
tares é permitido.
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Î74. C. O modo menos festivo  (C, E. 11, 20, 2, simplicior), 
sendo distinto do modo simples, que explicitamente exclui 
as flores, êste modo evidentemente as permite. Tal modo 
dc adornar é usado nos dias de ofício festivo riiits duplicis 
et semiduplicis (Martinucci, 1. 2, c. 6, art. 1, n. 3 )  do ad
vento e da quaresma. Pois, segundo C. E., o advento e a 
quaresma empregam o m odas simplicior. (C. E. II, 20, 2.)

o luenmo vale p ara  a  sem ana ila paixão. P o is  M artinuori diz: “ap
paratus e x terio r congruat cum festo , a  uão ser que sejn dia. de luto, 
p. ex., dom ingo da paixão" (1. 2. c. 1, r.. G). O M em oriale K ituum  exig e 
(Dom. P alm ar, c. 1. n. 3 ) :  “R am i Palm arum , loco flo ru m "; supõe, por 
conseguinte, que nos dias an teriores  da paixão se punham  flores nos 
a ltares, ao menos, havendo um a festa.

Cappello diz que “não é proibido” (vetitun i non est) en feitar, mesmo 
no tempo da quare,sma, os a lta res  com flores, m as não convém. P ois 
é tempo “de tris tez a  e de p en itência .” (Theol. mor. I , n. 778.)

P or ocasião da p rim eira  comunhão das crianças, as flo res se per
m item  tam bém  nos d ias de ea  (tem pore Q uadrageslm æ, d. 3448 ad 1). 
D iante da porta do tabernácu lo não se pode colocar um vaso com flores 
ou coisa sem elhante, mas êste deve-se pôr eni lu g ar m ais baixo. (d. 
20G7 ad 10; cf. n. 932.)

O altar da exposição do SS. Sacramento sempre se en
feita com flores (Rubrica F. V. Cæna Dni), mesmo para a 
bênção.

175. 4. Tôdas as cruzes e imagens de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e dos santos devem estar cobertas com véu roxo, véu 
da paixão, desde as primeiras vésperas do domingo da pai
xão. (C. E. II, 20, 3; Miss. Sabb. ante Dom. Pass.; d. 
1275 ad 3.)

Entendem -se as imagens sôbre os altares. Pois, à pergunta: 
“an non solurn Cruces et imagines Salvatoris, sed etiam omnes ima
gines Sanctorum , quæ super altaribus reperiuntur, tegi dehent?”, res
pondeu a S. R. C ongregação: Dehent tegi om nes im agines. Este 
inciso: om nes im agines  é a resposta à pergunta e compreende só 
“imagines Salvatoris ct omnes im agines Sanctorum super aitari- 
bus”. Não modificando nada, a S. Congregação dos Ritos aprova a 
restrição: super altaribus. Portanto, não está prescrito que se cu
bram com véu as imagens fora do altar.
176. Nem p arece segundo o esp írito  da Ig re ja , resp eitad ora  da beleza 
clã.s.sica, m eter as im agens do,s santos fo ra  do a ltar, em sacos roxos, sen
do im possível outro modo de velá-Ias. N a cated ral de S. Pedro ém Rom a 
as im agens dos santos em a nave não são cobertas com  véu.

No mês de março, em honra de S. José, a sua estátua 
que está fora do altar, pode ficar descoberta e os altares po
dem ser ornados com flores, (d. 3448 ad 11.) Portanto, é 
permitido colocar uma imagem de S. José numa espécie de 
altar semelhante ao que se costuma erigir em honra de Ma
ria Santíssima no mês de maio, e enfeitá-lo com flores. Com 
maior razão outras imagens fora do altar e menos visíveis 
podem ficar sem véu.
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As imagens da via sacra não se precisa cobrir, (d. 
.3638 ad 2.)

177. 5. 0  uso das imagens, a) As imagens dos santos po
dem ser veneradas por tôda parte; as imagens dos bem- 
aventurados, onde a sua missa é permitida ou houver in
dulto; as imagens dos servos de Deus ainda não beatifica- 
dos só podem ser representadas nas paredes e janelas fora 
do altar e sem emblema de santidade, (d. 3835; 1156; 1130.) 
E ’ proibido representar o Espírito Santo em forma humana 
quer com o Pai e Filho quer separada. (S. Off. 1 4 .3 .1 9 2 8 .  
Eph. lit. 1928 p. 197.)

178. b) 0  altar fixo não exige a imagem do orago. (d. 
2752 ad 5; 7.) Se, porém, alguma se põe, deve ser a do 
orago. (d. 4191 ad 4 .)  Uma imagem na janela não serve de 
imagem de altar; por isso não recebe inclinação durante a 
missa, se ocorrer o nome do santo nela representado. As 
imagens dos santos e as relíquias colocadas entre os casti
çais devem ser incensadas na missa e nas vésperas, (d. 
2375 ad 3.) Nunca podem ser postas no trono da exposição 
(d. 3589) sôbre o tabernáculo, de sorte que êste sirva de 
peanha (d. 2613 ad 6 ) ,  nem ser levadas na procissão do 
SS. Sacramento, (d. 3878; 3997.) No mesmo altar haja uma 
só imagem principal; outra secundária é apenas tolerada. 
(C. B. n. 327, § 2.)

179. XI. 0  tahernúculo ( =  tenda, morada) é espécie de 
armário para guardar o SS. Sacramento. O seu desenvolvi
mento foi muito lento c passou por diferentes fases.

1. Sem tabernáculo. Nos primeiros tempos, os cristãos 
eram muito fervorosos c comungavam todos durante a mis- 
.sa. ü  que restava do pão eucarístico era distribuído entre 
as crianças. Alem disso os fiéis podiam levar o SS. Sacra
mento para casa e guardá-lo (TertulI. Ad uxor. 2, 5) e co
mungar. O tabernáculo na Igreja não era necessário.

2. Tabernáculo fora  da igreja num quarto contiguo. a.) 
Na igreja oriental. Nas constituições apostólicas (IV-V séc.) 
foi determinado que as hóstias consagradas restantes fôssem 
guardadas no pastofório. Era isto um quarto (sacristia) 
ou um nicho (armário).

180. b) No ocidente êste lugar se chamava sacrarium  ou 
secretariam  ( =  lugar para esconder, depôr os vasos sagra-

I. Liturgia tiera l. Cap. 111; Santos Lugares 93
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dos e os paramentos; VII ord. roni-) Ainda no século XVI 
vigorava o costume dc guardar assim o SS. Sacramento.

3. Tabernáculo dentro da igreja, rnas fora  do altar, a) 
Na primeira metade do século XII, guardava-se o SS. Sa
cramento num armário encaixado na parede ou num niclio. 
Continuou êste uso até ao século XVII.

b) Na época do estilo ogival, mormente nos séculos 
XIV-XVI, construiam-se torrezinhas muito artísticas, às vêzes 
bastante altas, do lado do evangelho, para conservar o SS. 
Sacramento. Ainda no século XIX vigorava êste costume.

181. 4. 0  tabernáculo sôbre o altar, a) Nos séculos IX e 
X colocava-se em alguns lugares uma espécie de tabernáculo 
sôbre o altar, em que se guardava o viático para os enfermos.

b) Nesta época reinava, em França e na Inglaterra 
principalmente, o costume de conservar o SS. Sacramento 
num vaso suspenso por cima do altar. Em algumas igrejas 
permaneceu êste método até aos séculos XVIll e XIX. Ainda 
está em vigor, com licença da S. Congregação dos Ritos, em 
Amiens.

c) A êste vaso deram ã forma de uma pomba, que pen
dia do cibório ou de um suporte semelhante ao báculo epi.s- 
copal. No inferior cabiam só poucas hóslia.s. Além disso 
não e.slavam bem fechados.

182. d) Fiem fechado. 0  4." concílio de l.atrão (121.5) pres
creveu que a S. Eucaristia fôsse bem guardada debaixo de 
chave. Não exigiu, porém, que o tabernáculo fôsse inamovível.

e) 0  ritual romano (1614) determinou que o taberná
culo fôsse colocado sôbre o altar, insinuando qne ficasse 
inamovível. Êste modo de conservar o SS. Sacramento não 
era novo. Na catedral de Colônia existe um altar do século 
XIV com o tabernáculo fixo; c o mais antigo.

183. f)  A recente legislação (cân. 1269) prescreve que a
S. Eucaristia seja guardada num tabernáculo, fabricado com 
primor, de todos os lados solidamente fechado, inamovível 
colocado no meio do altar, decentemente coberto (cân. 1269, 
§ 2 ) ,  com o conopéu. (Rit. IV, 1, n.° 6.) Conopéu (mos
quiteiro) significa a coberta do tabernáculo em forma de 
tenda. Muitas vêzes se reduz a uma cortina (pavilhão, res
peito) diante da porta do tabernáculo. 0  seu uso é obriga
tório 1) apesar do costume contrário (d. 4 1 3 7 ) ;  2) apesar
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da preciosidade do tabernáculo (d. 3.520); 3) apesar da 
cortina interior que é somente tolerada sob a condição de 
que o tabernáculo esteja coberto pclo pavilhão, (d. 3150.)

O conopéu pode ser feito de pano de algodão, lã, ou cânhamo, 
de côr sempre branca on conveniente ao tempo e à festa, exceto n 
côr preta (d. 1615), que se substitui pela côr roxa nas exéquias, 
(d. 3Q35, ad 10.) ÁLis no altar eni que está exposto o SS. Sacra
mento deve ser branco, (d. 1615. ad 7, 8, 9 ; 2673.) Não se deve 
tolerar pôr na porta do tabernáculo em lugar do conopéu um ante
paro de metal, de pano bordado ou oleografia com símbolos da 
sagrada Eucaristia  ou santo nome de Jesus, ou imagem de M aria 
Santíssim a. (D ecret. t. V. p. 481; C. B ., n. 384, § 1.) Deve ser 
feito de pano tecido, sendo proibida a renda e obra de crochê. 
(S . R. C., 11 de julho de 1940.)

E ’ proibido fazer os tabernáculos por detrás do aitar. 
(C. B. n. 327, § 3.) O interior seja forrado de sêda branca 
ou melhor de lâminas. (C. B. n. 384, § 1.)

A chave seja de ouro ou prata, se íôr possível (C. B. 
n. 212, § 1), e guardada conforme as seguintes normas pres
critas pela Santa Sé (A. A. S., 1938, p. 9 8 -1 0 7 ) :

aa) O sacerd ote encarregado de gu ardar a chave do tabern ácu lo  está  
nbrigado a  isto  sob  pecado grave. T em  e str ita  obrigação de nunca d eixar 
a chave do tabernácu lo no a lta r ou n a p orta  do tabernácu lo nem mesmo 
tlurante o tempo das funções litú rg icas. F in d as estas a  chave ou é guar> 
dada pelo re ito r d a  ig re ja  em casa ou ôle a  leva sem pre consigo, evi- 
lundo, porém, o perigo de p erd ê-la ; ou é colocada na sacristia  mun lugar 
mtguro e oculto. íechndo com outra chave, a  qnal deve ser guardada como 
foi dito. Se êlc se ausenta, deve con fiar a gu arda da chave a outro sa
cerdote. Se a chave fica  na sa cris tia  .debaixo cle outra chave, pode en
treg ar esta  ú ltim a ao sacri.stão d u ran te a ausência.

b b ) Nos conventos das re lig iosas a  clia.ve não pode ser guardada den
tro  da clausura ( in íe r  sep ta), m as o deve ser na sa cristia  num lugar
Mcguro, sólido e oculto, fechado com duíut chaves. Um a delas é gu ar-
«líida. pela su p eriora  da comunidade ou pela irm ã que faz as vêzes dela, 
M, outra por uma irm ã, p . ' ex., a  sacristã , de sorte que s e ja  necessário 
o concurso das duas p ara ab rir  o lugar m encionado.

cc) Nos oratórios de sem inários, colégios, hospitais, etc., o diretor, 
MC fô r sacerdote, deve guarda.»' a chave do tabernáculo. Se não fôr sa- 
i9U'dote. o d ireto r esp iritu al ou o capelão deve gu ard á-la  com cuidado,
pura quo não venha a ca ir  nas mãos de outras pessoas.

d d) Nos oratórios privados a  guarda da chave se en treg a  à fam ília, 
o  bispo pode d ispor de ou tra  m aneira.

ee) T ôdas as vêzes que houver roubo sacrílego, em que a  S. E u ca
r is tia  fô r violada, o bispo deve m eter em  processo o pároco ou o sacer-
dct.c secu lar ou regu lar, ainda mesmo que s e ja  isento, en carregado da 
Eiijirda da SS. E u ca ristia  e m andar as a tas  p ara a S. Congregação e pro
por o castigo  talvez m erecido,

ri’) R esponsável é sem pre o. sacerd ote encarregado e n ão  se adm ite
(I desculpa de que outro sacerd ote foi negligente. P ois  êle ê que dá
ocasião p ara o sacrilég io  por sua culpa.

184. XII. As balaustradas do côro. São conhecidas desde 
II século IV. Têm por fim: I)  “Separar o presbitério dp cor
po da igreja” . (C. P., p. 708, n.® 13.) E ’ o lugar reservado 
ao clero (d. 157; 175 et alia); 2) designar o recinto do 
allar como santuário; 3) separar o santuário do lugar do 
povo; 4)  impedir o transtorno das funções sagradas; 5)
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indicar que oferecer o sacrifício eucarístico é privilégio re
servado aos sacerdotes.

O ttíitio e a altura têm sido nas várias épocas muito diferen
tes. A gora a balaustrada serve também de mesa da comunhão para 
o  povo. A toalha com que está coberta "representa a sagrad a mesa''. 
(C. P ., p. 55, n." 225.) ü s  objetos e alfaias indispensáveis enu
mera a C. P ., p. 68.3.

Convém (C. P., n.“ 813) que haja nas sacristias uma 
tabela com os nomes do titular, do prelado diocesano e a 
oração imperada.

Titularis Ecclesiæ
Episcopus
Imperata

185. XIII. Castiçais. Os castiçais, destinados para susten
tar velas de cera, eram usados na antiguidade e pelos cristãos 
dos primeiros séculos. Na vida do papa Silvestre conta-se 
que o imperador Constantino ofereceu sete candelabros de 
bronze para o serviço do aitar. Colocavam-se no pavimento 
ao lado do altar e eram sustentados por acólitos. Até o séc. 
IX não se tem notícias de castiçais postos no altar.

Podem ser iguais, embora segundo o C. E. ( i, c. 12, ii. l i )  
não dcvcm ser iguais, decrescendo em altura desde a cruz para os 
dois lados; pois parece que neste c.aso o preceito do C. E. não se 
deve tom ar rigorosam ente, diz a S. R. C. (d, 3035 ad 7 ; t. V, p, 
56 .) Não precisam estar na mesa do altar, mas podem ficar mi 
banqueta, (d. 3750 ad 2 .) Não iiodem ser substituídos por casti
çais de sete braços a modo do castiçal mosaico (d. 3137 ad 4 ) , nem
n ív i*  r l r i i c  n rv c f rk O  r í r v i t ;  Í o í I / v o  m Í A  '.Î i 0*7 1 vpor dois, posto.s dos dois lados na parede (d. 3137 ad 1 ), nem co
bertos de um pano ou tecido no tempo da missa e dos ofícios, (il, 
3059 ad 11.) Ao evangelho os acólitos não podem usar tochas cni 
vez de castiçais, (d. 3333 1, 2.)

0  seu número prescrito é diferente conforme o número 
das velas prescritas para a função litúrgica. São dois, quatro 
ou seis. O sétimo deve-se acrescentar, quando o bispo dio
cesano celebrar a missa pontificai. Na missa estritamente 
privada devem ser duas velas nem podem ser mais para o 
•celebrante inferior ao bispo. (d. 2984.)

Podem-se acender mais de duas: 1) na missa do bis
po; 2 )  na missa conventual (d. 3 0 6 5 ) ;  3) nas missas paro
quiais ou semelhantes nos dias de festa e quando se trata 
de missas celebradas em lugar de missa solene ou cantada, 
por ocasião de real ou costumada festividade, p. ex., a mis
sa da comunidade nas casas religiosas. (Cappello I, n. 740;
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774.) Missa paroquial neste caso é qualquer rnissa que se 
diz para o povo satisfazer a sua obrigação nos domingos c 
lestas. (Cappello I. c.)

Nas missas cantadas de réquie sc devem acender ao 
menos quatro velas. (d. 3029 ad 7.)

Para as missas solenes coin ministros sacros são pres
critas seis velas (C. E. 1, c. 12, n. 11), mas não é proibido 
pôr mais. Diante das imagens ou relíquias de santos, que 
liá no altar, se pode empregar número maior de velas por 
serem acesas por causa do culto e não do celebrante. (Zual- 
di, Solans.)

§ 51. CÔRO E NAVE
186. 1. Côro ou presbitério  (de presôyfer =  sacerdote) é 
<1 espaço próximo do altar, em geral mais elevado que a 
iiave da igreja. E ’ separado da nave pela balaustrada. Nas 
caledrais e outras grandes igrejas, presbitério é o nome 
do espaço do altar, destinado às funções sagradas; côro de
signa o recinto destinado ao clero que recita o ofício divino. 
Tem duas ou mais linhas de bancos de madeira, dispostos 

uo mesmo ou em diferente nível, munidos de divisões, ca- 
deiia.s (s ía lla ) . 0  a.ssento levantado apresenta uma saliên
cia (misericórdia), que serve de apoio ao que está de pé.

187. 2. Vários m óveis devem guarnecer o côro. a) 
/I credência (ah acu s), mesa do lado da epísioia des- 
liiiada aos objetos necessários às funções litúrgicas. “So
mente para as missas solenes (C. E. !, 12, 19) costuma-se 
(obri-la com uma toalha branca que desça até ao chão e a 
ciivolva ao redor.”

b) O banco (scam num ), do lado da epístola, bastante 
longo, em que se assentam o celebrante e os 2 ministros. 
Devo ser coberto por um estofo conveniente, p. ex., da côr 
dos paramentos (C. E. I, 12, 2 2 ) ;  eiicôsto permitido. (Cf. 
(I, 4165 ad 4.)

IH8, c) T am boretes ou m ochos (scabetta) são assentos 
■icin encosto. A forma não está prescrita. Servem em vez do 
li.iiHd, “Banco ou tamboretes para se sentarem os ministros 
•sugados nas missas cantadas.” (C. P., p. 705, n.° 31.) 
Pata os ministros não paramentados é mais conveniente o 
haiieii.

(In M U i r g l a  —  7
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• I .

d) O trono episcopal. Sobe-sc para a cadeira episcopal 
por 3 degraus.

e) O faldistório, uin assento de braços, sem espaldar, de 
que o prclado se serve, fora do trono, para se assentar on 
ajoelhar.

189. 3. A nave da  igreja  esta destinada aos fieis, Etn re
gra geral os homens ocupam o lado cia epístola e as mulhe
res o lado do Evangelho. Assim é uso desde a antiguidade 
cristã como o testemunha o “Testamento de N. S. Jesus 
Cristo” (séc. V, Braun, Handl., p. 2 0 2 ) ,  e assim o deseja 
a Igreja. (Cân. 1262, § 1.)

Os bispos do B rasil querem (C. P . n.” 781) “que haja  nos tem
plos com pleta separação de homens e mulheres, sendo conveniente 
para isso a  colocação de uma grade, alguns m etros acima da entra
da principal da igre ja , e em tôda a sua largura. Assim disposto o 
interior da igre ja , os homens ficarão acima do arco cruzeiro, e 
abaixo dessa grade, e as mulheres entre essa grade e o arco cru
zeiro, em tôda a largura do templo.”

190. a) O púlpito c o lugar destinado à pregação. Antiga
mente os bispos pregavam do seu trono. Mas no século IV 
usavam para a explicação da doutrina cristã o ambão (dc 
anabainein  =  subir), uma tribuna pequena contígua à ba
laustrada do côro. Mais tarde o colocaram cm a nave da 
igreja.

O púlpito fixo remonta até aos últimos tempos da idade mé
dia (Braun , Lit. Hand.) e era construído exclusivamente para a pre
gação, ao passo que o ambão era reservado para o canto da epís
tola e do evangelho.

Hm muitas igre jas, mormente nas catedrais, há dois púlpitos, 
p ara que o pregador possa ser visto do celebrante, se ja  êle bispo 
ou simples sacerdote.

“Ü pavimento do púlpito regularmente não deve exceder a dois 
m etros acim a do pavimento da ig re ja .” (C. P ., n.“ 805, ad 1.)

191. b) Pia batismal. Antigamente existiam igrejas desti
nadas ao batismo. No meio estava a fonte batismal (fons  
baptismalis, piscina), um tanque de alvenaria, para o qual 
se descia por degraus. Ali se fazia o batismo por imersão.

Quando o batismo dos adultos se tornou mais raro, usa
vam-se bacias que se chamavam também fontes batismais 
(fon s baptism alis). Desde o século XII se começou a colo
cá-la num suporte e a dar-lhe a forma mais agradável de 
cálix. E ’ a pia batismal moderna. Mas nem a forma nem o 
material está prescrito pela lei universal, contanto que o ma- 
térial seja sólido. (Rit. Rom. tit. II, n. 45.)
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102. 0  batistério seja fechado e cercado de grades, muni
do dc fechadura e cliavc. Quando comodamente pode ser, 
seja nêle pintada ou colocada uma imagern de Jesus Cristo 
batizado por S. João Batista e tenha uma pia dc mármore bem 
fecliada, de sorte que poeira ou outras imundícias não pos
sam [)enetrar no interior. (C. B. n. 178, § 1.)

103. c) Piscina on sacrarium. 1) C. FL n.“ 803. “Em tôdas
as igrejas deve haver uma piscina ou sacrarium, construída
por detrás do altar ou na sacristia ou outro lugar cômodo.

P ara  isso abra-se na terra  uma grande cova ou poço com pa- 
ii-des de alvenaria e um orifício fechado com uma pedra ou tampo 
de madeira ou de ferro, fácil de abrir. Aí se lança tudo o que as 
rubricas do rituai e do missal mandam deitar na piscina, como as 
l iiizas dos santos óleos, dos ornamentos e vestes sacras queimados,,
0 algodão e o miolo de pão que houverem servido para limpar as 
unções dos santos óleos e os dedos dos sacerdotes, a água batismal 
e lieuta antigas, a água com que se houverem purificado os cor- 
imrais, os sanguinhos, etc. Na piscina não se deita nada de pro- 
laiio. (C. P . L. A., n.° 8 9 4 .)” Se os ob jetos queimados, por serem 
iiiiiiliis, não cabem nela, é preciso pô-los em outro lugar benzido 
ou onde não há perigo de profanação. (M ach-Ferr. II p. 1 6 6 .)‘

104. 2) História. Antigamente (Braun, Lit. Handl. sacrü-
mim, piscina) estava próximo do altar, de sorte que a água 
d;i abiução na missa, era logo lá despejada. Aí o sacerdote 
lavava as mãos e o cálix. Compunha-se dc poço feito na ter- 
i.i, comunicando por um cano co tíi uma bacia adaptada ao- 
imini iia altura de um metro mais ou menos acima do pavi- 
iiinilo. Ainda hoje se pode construir assim colocando a ba-, 
ela iia sacristia.

lO.ã. 3) No rito da ordenação do subdiácono a piscina se
1 liama baptisterium, porque muitas vêzes está construída no 
liipar do batismo.

I) Durandus (R at. I. 1, c. 1, n." 3 9 ) diz: “Perto do altar, que 
nigiillic;! Cristo, põe-se a piscina ou bacia para lavar, isto é, a 
m liinicórdia de Cristo, em que se lavam as mãos pelo batism o e 
pelii penitfincia.”

HKi. (I) A pia de água benta é conhecida ao menos desde 
(I id.ide média.

n  Muii iiHi) provavelm ente se deriva da cerim ôn ia  de asp erg ir o povo 
• uiin Aíqim, IxBita nos dom ingos. Ê ste  costum e intensifioou-se m orm ente no
H. tiilii VI 1,1. Pura te r a aspersão da ág u a b en ta  tam bém  nos d ias de se- 
MiMiiM, ( nlocM.vii-se um vaso com água b en ta  à disposição do povo. D estarte  

iiiii ; k)(IIu fru ir  a  bênção da água benta, tom ando-a com o sinal õa 
m u  ( ( ‘ r. P . ,  u .  8Ü 4 .)

107. e) O confessionário, na forma de hoje, foi introduzi- 
(Im ih'pois (Io Concilio Tridentinò. 1) Nos séculos anteriores
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O confessor se assentava num banco diante do quai o peni
tente se ajoelhava no cliâo. 0  liigar não estava prescrito; 
de preferência, porém, era diante do altar. Esta forma pri
mitiva foi modificada, colocando-se entre o confessor c o 
penitente uma tábua, depois uma grade.

2) 0  confessionário deve ser munido de grade fixa ou 
ralo pouco perfurado entre o penitente e o confessor (cân. 
909, § 2 ) .  também para os homens salvo o cân. 910, § 2. 
<C. B. n. 245, § 1.)

As confissões de mulheres podern-se ouvir de manhã depois das 
A ve-M arias, contanto que a ig re ja  e confessionário sejam  bastante 
iluminados. De tarde depois das Ave-M arias não se ouçam confissões 
de mulheres salvo nas missões e grandes concursos com as cautelas 
oportunas. (C. B ., n. 242.)

As confissões das mulheres surdas, com as cautelas necessárias, 
ouçam-se num lugar anexo à igre ja  e patente, onde haja  um con
fessionário segundo o modêlo prescrito. (C. B . n. 244.)

0  confessionário do lado do penitente tenha uma imagem do 
Crucifixo e se ja  colocado em lugar patente e visível. (C. B. n. 
245, § 2 .)

§ 52. OS SINOS
ï,'98. 1. Etim ologia. Sino deriva-se de signum  ( =  sinal),

•porquanto com êle se dava o sinal para os Ofícios da igreja. 
Khamaram-no também cam pana  =  campa e o diminutivo de 
campainha, por ser célebre o bronze da Campagna, de que 
eram fabricados. 0  têrmo “nola” não tem nada com a ci
dade dc Nola, mas deriva-se da raiz céltica noll =  soar.
' 2. História, a) N o anligo testamento a veste do sumo

/sacerdote era guarnecida de campainhas, por ordem de Deus.
Os chineses, babilônios, gregos e rom anos conheciam  a campa' e a 

' cam p ainha e se serviam  delas p ara  o uso dom éstico como hoje. Em  A te- 
na.s os sacerd otes d a  P ro sérp in a  cham avam  o povo com cam painhas para 
o saerilíc io  em h onra dela.

199. b) Depois das perseguições os cristãos empregaram, 
entre outros instrumentos, também os sinos para convocar os 
fiéis. Em prova disso Bona (R. lit., I, c. 22) e Barônio (An
nales, an. 58, n. 104) alegam o costume geral dos pagãos 
de chamar com a campa os operários para o trabalho, o pú
blico para os banhos, de acordar os escravos de manhã. Por
tanto deviam ser grandes essas campas e locadas em Iugar 
elevado. O imperador Augusto mandou pôr sinos no alto 
do templo de Júpiter no Capitólio. Os sacerdotes judaicos 
davam de uma alta tôrre o sinal para começar o sábado. 
Os cristãos terão aproveitado êsse uso geral.
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Os monges serviam-se dêles para marcar a hora. Foi 
por meio dos monges que se espalharam os sinos. No sé
culo VI já  os achamos como objetos litúrgicos; ciicontra- 
vam-.se também sinos com cordas. 200 anos depois o seu 
uso tornou-sc geral.

No Oriente, de onde provavelmente se propagou para o Ocidente, 
o sino era menos conhecido. Em sen lugar se empregava o siman- 
tron, táhua em ijue se batia com um martelo. Coisa sem elhante 
possuímos, nos últimos dias da Sernana Santa, na m atraca. E ’ nm 
instrumento de madeira, composto de. tabuazinha e martelo movediço 
que, agitado, serve para dar sinais.

c) Os sinos foram fabricados, primeiro reunindo-se cha
pas de metal, mais tarde pela fundição.

200. N a missa a campainha se deve tocar duas vêzes; ao 
Sanctus e à elevação (Missal). Mas é costume tocá-la no 
princípio da consagração (d. 4 377) ,  em muitas igrejas ao 
ofertório, ao Domine, non sum dignus, e à pequena elevação.

A campainha não sc pode tocar na missa com o Santíssim o 
exposto, nem em outras missas durante a exposição, (d. 3157 ad 
10; 3448 ad 2 .)

201. d) Sôbre a  fin alid ad e do sino escreve D urandus (I. 1. c., 4, n. 1 ) :  
“T o ca-se  o sino, p ara  que os fié is  se jam  convocados p ara o p rêm io ; cres- 
fja nêles a  fé  viva; se jam  protegidos os frutos, as alm as e o corpo dos 
fié is , a fastad o o ex é rc ito  dos adversários e todas as ciladas dos in im i
g o s; se jam  m itigad os o fra g o r do granizo, a  procela dos tu rbilhões, o 
ímpoto das tem p estad es e dos ra ios; os terrívei.s trovões e as ventanias 
acabem , os esp írito s das torm entas e os jKMieres do a r  se jam  d e rrib a 
d o s . . .  Tudo isto  se acha na bCnçào dos sin os.”

Os sino.s ben tos  não podem ser empregados para o uso exclu
sivamente profano, exceto por necessidade ou com licença do Ordi
nário ou por costume legítimo. (Cân. 1169, 4; S. C. Cone. 2 8 .3 .3 1
requ isila  tcm pestive et habita  prnprii Ordinarii licentia.) “Sempre 
que o bispo vai a qualquer igre ja  ou por ela passa, repicam os 
sinos.” (P . C. 704, n.° 54 ; d. 3888 ad 1.)

O dobre fúnebre não se tolera nos domingos e outras festas, nas 
(|uais é proibida a missa cantada de réquie ahsente cadavcre, nas 
igrejas onde, na ausência dêle, por costume se celebra o ofício dos 
defuntos ou a absolvição dos defuntos. .(C . B. n. 324, § 3 .)

202. 0  Pálio  (baldaíjuino, sobrecéu) é pano oblongo, sus
tentado por varas para ser levado a nião. Está prescrito 
para a procissão com o Santíssimo e com o Santo Lenho 
(relíquia da S. Cruz), e para o bispo, quando é recebido 
solenemente.

A umbela é um pálio pequeno, um baldaquino, seme
lhante aos chapéu do sol, de côr branca, debaixo do qual 
o sacerdote leva o SS. Sacramento em certas ocasiões.
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§ 53. 0  VESTU Á RIO  LITÜRGICO EM GERAL

203. Origem e desenvoivimcnto das vestes iitiirgicas.
I. Vestuário comum  I-IV século. Nos primeiros séculos 

0 vestuário dos sacerdotes nas funções sacras era o profa
no. Pois a) jesus Cristo não deu nenhuma prescrição de 
usar vestes especiais nas funçcãcs litúrgicas. Êle rnesmo dis
se a primeira missa no cenáculo sem mudar de vestes; b) 
os apóstolos  O imitaram. Nem quiseram tomar os ricos pa
ramentos do cuito mosaico, provavelmente avisados pelo 
fundador da Igreja. Pois nunca houve tentativa de introdu
zir vestes sacras judaicas. 0  Concilio Tridentinò parece in
dicar êste fato, dizendo (Trid. s. 22, c. 5 ) :  A Igreja instituiu 
segundo a doutrina e disciplina apostólica cerimônias e men
ciona também as vestes; c) a autoridade eclesiástica  não 
criou por uma única lei o vestuário litúrgico; pois conhe
cemos a época aproximada da origem dos vários paramen
tos; d) prescreveu, porém, desde muito cedo um vestuário 
de cerimônia de forma profana. Pois os cânones de Hipóiito 
(Duchesne Orígenes 545) exigem do bispo, dos sacerdotes, 
dos diáconos e dos leitores “vestes brancas, mais belas do 
que as do povo” para as funções litúrgicas; e) a  lei natu
ral impõe a obrigação de tratar as coisas santas com res
peito. Piem conhecidas eram as leis severas do antigo tes
tamento quanto a êste particular, as cerimonias na córle im
perial e nos sacrifícios em honra dos ídolos. E' esta consi
deração a fonte primária do vestuário litúrgico do novo tes
tamento.

204. II. O vestuário litúrgico do IV-VIII século. (Braun, 
Lit. Handl. Kleidung.) Nesta época efeíuou-se a) a diferen
ça entre a veste profana e a veste litúrgica. Pois a moda 
abandonou a antiga túnica ampla c preferiu as vestes cur
tas. A Igreja, porém, guardou o vestuário majesto.so de ou
trora e 0 desenvolveu, acrescentando distintivos;

b) entre a veste clerical (Sínodo de Agde em 506) e 
a litúrgica (sínodo de Narbonne em 5 8 9 ) ;

c) entre as vestes dos diferentes graus hierárquicos;
d) 0 modo de vestir os paramentos por cima das vestes 

profanas;
e) 0 costume de benzer o vestuário litúrgico.

205. III. O vestuário vigente do V III-XX século. 1. Mudan
ças. a) Poucos paramentos foram acrescentados aos já  exis-
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tontes, p. ex., o pluvial (a  capa de asperges),  a sobrepeliz 
0 alguns paramentos pontificais. b) Mudou-se o feitio e a 
classificação determinada quanto ao uso litúrgico.

2. C lassificação. Comuns a todos os clérigos são: a so- 
bropeliz, o amito, a alva com cordão, a capa de asperges, o 
barrcte e o solidéu. Todos os outros paramentos são pró
prios só dos clérigos de ordens maiores e usados principal
mente na missa.

206. IV. As vestes eclesiásticas  (C. P., n.° 1309-1319) são 
as seguintes: batina preta, cabeção fechado pela parte pos- 
lorior, capa romana, faixa preta com franjas, sobretudo ecle
siástico, chapéu eclesiástico, voltinha lisa, sendo proibido 
o colarinho secular.

Aos clérigos, que por causa de viagem se servem de 
cavalo, permite-se veste eclesiástica de côr preta ou de ou
ïra côr conforme o juízo do Ordinário do lugar, a qual che
gue ao menos até ao joelho. Os sacerdotes, que vão admi
nistrar os sacramentos em casas particulares rurais, podem 
administrá-los vestindo tal veste e usando a sobrepeliz e a 
estola como de costume.

Traje civil só é permitido nas regiões onde é proibido 
vestir a batina. (C. B. n. 19, § 3.)

§ 54. AS CORES LITÛliGICAS

207. 1. Desenvolvimento. O cânon das cores litúrgicas não
se conhecia na antiguidade cristã, porquanto nesta época a 
veste litúrgica era branca, conforme o uso geral profano. 
Nem se deriva das côres litúrgicas do antigo testamento. 
Pois não existiam vestes litúrgicas de côr predominante, mas 
só vestes guarnecidas de ornamentos de várias côres.

Os primeiros vestígios de um cânon das côres litúrgicas acham- 
se no tempo dos carolíngios. Essencialm ente, está fixo desde o sé
culo X ll, abrangendo em Roma o branco, o vermelho, o verde c o 
preto como côres prim árias: o escarlate, o amarelo, o roxo, como 
Hccundárias. M as havia . muita confusão nas côres e no seu em
prego. Pio V suprimiu as côres secundárias e estabeleceu para a 
Igre ja  universal o cânon das cinco côres prim árias; branco, ver
melho, verde, roxo e preto, admitindo a côr de rosa em dois dias: 
(ia u d cte  e L œ fa re . (Rub. Gen. 18, 1.)

208. 2. Origem e simbolismo. A origem das côres litúrgi-
c.-is deve-se pr-ocurar no simbolismo, que naquele tempo 
(700-9Ü0) estava muito em voga. Quiseram exprimir o ca
ráter das festas ou épocas por côres convenientes, deixan
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do-se guiar pelo senso comum. () branco é símbolo da pu
reza, da graça santificante, da alma pura, da alegria. O 
vermelho simboliza o fogo, o sangue, por conseguinte o 
amor divino e o martírio. 0  verde é a côr da esperança da 
vida (domingos). O roxo significa a penitência, lembrando 
as contusões de cor roxa. O preto é símbolo de luto.

Das côres dos paramentos trata o missal por miudo nas 
rubricas (Rub. Gen. 18, 19). Além disso, nos capítulos se
guintes, indicar-se-ão as côres prescritas para as várias 
funções.

209. 3. Restrições. Outras côres são proibidas, p. ex., a 
côr amarela ou de ouro. (d. 3779 ad 3; 3191 ad 4.) Tela 
de ouro puro substitui as côres branca, vermelha e verde 
(d. 3646 ad 2 ) ;  tela de prata, a côr branca.

P erm item -se  todos os m atizes de um a côr, contanto que a  côr clarn- 
m en te possa d istin g u ir-se . Os param entos de várias côres, em  que ne
nhum a delas predom ina, são proibidos, (d. 2769, V, 2 .) Nos ornamentou, 
porém, p. €x., de flores, arabescos, outras côres se perm item . Nos para
m entos pretos não podem ser postos em blem as fú nebres (caveiras, os.soh' 
cruzados, cruzes bran cas (d. “-llTá ad 1 ) ;  pois onde está  C risto , a í esirt. 
a vida e a ressurreição .

§ 55. A BÊNÇÃO DOS PARAMENTOS

210. 1) A bênção do vestuário litúrgico c mencionada pela
primeira vez pela metade do século IX. Era reservada ao 
bispo. i

2)  O bjetos da bênção. Devem ser benzidos: a) indu- 
niento sacerdotatia  (indumentária sacerdotal; Rit. Rom. VIIí, 
20 ) .  Por êste nome se entendem, conforme o Pontifical Ro
mano: a casula, a estola da missa e qualquer outra, o ma
nipulo, a alva. o amito, o cordão; b) a pala, o corporal (c. 

'2 2 ) ,  as toalhas do altar (c. 2 1 ) ;  o tabernáculo, a pixide para 
levar o SS. Sacramento aos enfermos, a âmbula, a custódia 
e a iúnula com a fórmula Rit. VIII, 23 ; d. 4035, ad 4.

Devem ser sagrados o cálix e a patena.
b) Podem ser benzidas: a capa de asperges, a dalmáti

ca, a tunicela, a sobrepeliz. O simples uso de paramentos 
não lhes confere a bênção. (Cân. 1148, § 2 ; d. 3162 ad 7.)

O sanguinho, o véu do cálix e a bôlsa não são bentos, 
(d. 2572 ad 12.)

A pala pode-se benzer sem o corporal. A fórmula da
bênção se deve recitar como está no Ritual quer seja uma
pala ou mais que uma, seja com o corporal ou sem ê!e. (d.' 
3524 ad 3.)
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211. 3) Sujeito da benção, a) Podem consagrar o cálix
e a patena os bispos e os sacerdotes delegados para isso
pela .Santa Sé; fora disso a sagração é inválida. (Cân.
1147, 1.)

b) Podem benzer as vestes litúrgicas (cân. 1304):
1. Aiém dos bispos e cardeais, todos os párocos para 

as igrejas e oratórios situados no território da sua fregue
sia; os reitores das igrejas para as suas igrejas.

2. Os sacerdotes delegados pelo ordinário do lugar den
tro dos limites da delegação e da jurisdição do delegante'

3. Os superiores religiosos e sacerdotes da mesma ordem 
delegados por êles, para as suas igrejas e oratórios próprios 
e para as igrejas das religiosas sujeitas a êles.

Se um sacerdote desse uma bênção reservada sem de
legação, a bênção seria ilícita, mas válida (cân. 1147, § 3 ) .
0  sacerdote delegado não pode tomar as fórmulas do Pon
tifical, mas só as do Ritual, e estas sem mudança (d. 
3524 ad 2 ) .

§ 56. TRATO  DOS PARAMENTOS
2 Î2 .  I. As vestes litúrgicas perdem a bênção (cân. 1305)
a) se sofrerem tais lesões e mudanças que percam a forma 
primitiva e já não sejam julgadas aptas para o seu uso (p. 
cx., 1. desfazendo as costuras, de sorte que deixem de exis
tir na forma em que foram bentas; 2. renovando-.as pela 
metade. Braun, Lit. Handl. p. 101; 315 ; Solans-Casanueva
1 n.° 90; Kieffer, p. 138, se o cordão se rompe de sorte que 
nenhuma parte serve para cingir-se o C. Mach-Ferr. I p. 
398.) 0  fôrro renovado de urna veste iitúrgica não exige 
novm bênção.

b) Sc tiverem sido empregadas para usos inconvenientes 
ou se tiverem sido postas à venda pública.

213. 2. Os vasos que contêm o SS . Sacramento ou, de
pois de usados, ainda não tiverem sido purificados, só po- 
dcMii ser tocados pelos sacerdotes e diáconos revestidos li- 
Inrgicamente, e devem ficar colocados sôbre o corporal.

Tocar no sanguinho, pala, corporal usados na missa e 
ainda não lavados e no cálix é permitido só aos clérigos e 
às pessoas encarregadas da guarda dêles, por conseguinte 
também a dois ou mais sacristães auxiliares (a b  ü s)  adidos 
ao sacristão-mor, p. ex., nos colégios. Uma obrigação sob
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pecado para os leigos, de não locar nestas coisas sagradas, 
não está contida no cânon, a não ser no caso de desprêzo ou 
escândalo. (Cappello 1 n. 804.)

Os sanguirihos, palas e corporais, empregados na missa, 
não podem ser entregues a leigos nem sequer a religiosos 
para serem lavado.s, antes de serem abluídos por um clérigo 
de ordens maiores; a água desta primeira ablução deite-se 
na piscina ou, sc a não houver, no fogo. (Cân. 1306.)

§ 57. O SIMBOLISMO DAS V E S T E S  LITÚRGICAS

214. 1. Muito cedo começaram a achar nas vestes sagradas 
significações simbólicas. Os primeiros vestígios remontam 
ao século VIL Originaram-se pouco a pouco quatro expli
cações simbólicas do vestuário litúrgico: nos séculos VIII- 
XII a explicação moral; no século XII a dogmática e ale
górica; no século X ll í  a histórico-representativa.

2. Fala-se de explicação moral, quando se vê nas vestes 
simbolizadas as virtudes, que mais devem ornar o sacerdo
te e que são indicadas nas orações que acompanham o ato 
de vesti-las: o amito, a fortaleza; a alva, a mundícia da 
alma; o cordão, a castidade; o manipulo, a compunção e as
lágrimas de penitência; a estola, a fé, a esperança e a hu
mildade; a casula, a caridade.

3. A alegórica  considera as vestes litúrgicas como armas 
do sacerdote: 0  amiío simboliza o capacete; a alva, a cou
raça; o cordão, o arco e a flecha; a estola, a lança; o ma
nipulo, a clava de combate; a casula, o escudo. (Cf. Eph.
Lit. 1933, p. 368.)

4. A explicação histórica  lembra as vestiduras de Nosso 
Senhor na paixão: o amito, o véu com que velaram a santa 
face; a alva, o vestido branco de escárneo; o cordão, as cor
das; 0 manipulo, o flagelo; a estola, o manto de púrpura ou 
a cruz; a casula, a cruz.

5. A explicação dogm ática, a que menos se cultivou, 
considera os vários mistérios da vida e morte de Nosso Se
nhor Jesus Cristo e suas relações com a Igreja. (Braun, Lit. 
Handl., p. 334.)

§ 58. AS PRINCIPAIS V E S T E S  LITÚRGICAS
215. Amito (amictus, hum erale) era o nome de um pano 
usado pelos romanos, que cobria o pescoço e os ombros. 
Faz parte do vestuário litúrgico desde o século VIII. Desde
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0 .scculo XI introduziu-se o costume de pô-lo sôbre a ca
beça e depois vestir a casula, descê-lo e adaptá-lo em re
dor do pescoço. Nos séculos XV-XVIII perdeu-se êste costu
me, que ainda se conserva apenas em algumas ordens reli
giosas, p. ex., de S. Francisco, S. Bento, S. Domingos.

Agora tem forma retangular (não quadrado) feito de 
pano de linho, com a cruz no meio da orla entre as extre
midades (Cappello 1 n. 807) (nc.cipiens circa cxtremitates 
osculaíur illiid in m edio ubi est Cnix, Rit. miss. I, 3 ) .  E ’ 
(isado debaixo da alva.

216. 2. A alva (a lba  sc. túnica, tunica linea) é a túnica 
lalaris (cam isia)  do vestuário profano romano. Deve ser 
íeita de linho puro ou cânhamo (d. 2600) ,  ampla e tão com
prida (c. 1,70 m) que, arregaçada, desça até ao tornozelo. 
As mangas (50-60  cm) e a orla podem ser bordadas ou en
feitadas de rendas (desde o século X V I) .

A alva é proibida aos leigos, mesmo regulares (d. 1111 ad 6 ) ;  
;ios sacerdotes, usando a estola sôbre ela para presidir aos ofícios 
(d. 1777 ad 3 ) , a não ser que precedam ou sigam imediatamente à 
missa (d. 3574 ad 3 ) ;  para expor e repor o SS . Sacram ento (d. 
:í()97 ad 1 2 ) ; para as procissões e é prescrita a sobrepeliz debaixo 
das casulas, dalm áticas e tunicelas (d. 1619 ad 9 ; C. E. 1, 15 n.
6 ) ;  c permitida, como também a casula, dalm ática e ’tunicela, na 
procissão do Corpo de Deus (d. 2362 ad 1; C. E. H, 33 ri. 5 ) ;  
está prescrita não só para o diácono e subdiácono, rnas também 
para o celebrante na bênção com o SS . Sacram ento, (d. 3799 ad 1.)

217. 3. O cordão  deriva-se do cordão ou cinto romano, 
(|iie servia para colher a túnica comprida. Pode ser branco 
0(1 da côr dos paramentos, fabricado de linho ou sêda ou 
la (d. 2067; 3118; 2194) ,  3,50-4 m de comprimento, se fôr 
duplo.

São proibidos na América Latina os cordões de algodão (C. 
I ’. p. 6 8 3 ), ou em form a de faixa. “Visto que pelo cordão são sim
bolizadas as cordas e os açoites, com que Cristo Nosso Senhor 
loi atado e flagelado, reprovamos completamente os cordões feitos 
de pano mais ou menos enfeitado, assemelhando-se antes a um cin- 
lo ou a uma faixa. Podem, porém, ser tolerados tais cordões já  em 
iiHo até que sejam  imprestáveis, d. 4048.” (Cone. Am. Lat. n. 905.)

218. A. A sobrepeiiz {superpelliceum, por ser vestida sôbre 
.1 peliça de agasalho no inverno), era túnica talar comprida 
dc clérigos, devido ao seu fim, com mangas largas. Aparece 
.1 primeira vez no século XI. No século XIV começaram a 
cnciirtá-Ia. Cota é o nome da sobrepeliz na Itália. (Braun, 
Ml. 1 landi., p. 329 ; Instr. Ciem., § XI, n. 8.)
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K xi«tcm  váriafí fo rm as; noahum a foi reprovada. Com prim ento c. 1 m 
in iJu id as as rendas. A s m angas, contando desde a  a b ertu ra  p ara  o pes
coço, 64 cm. E ' perm itida a  cantores leigos, (d. 3348 ad 4.)

D isting u e-se  do roqu ete (raiz  alem ã R o ck ), quo tem  as m angas es
tre itas. Ê ste  é  in sígn ia  p re la tíc ia  e não pode su b s titu ir  a  sobrepeliz na 
adm in istração  dos sacram entos e sacramentai;?!, (d. 8784 ad' 2.)

219. “Os aniitos, alvas, sangumhos, corporais, palas, ma- 
niistérgios, toalhas de altar e cíngulos devem ser de linho, 
e convem que sejam mudados frequentemente para servirem 
sempre limpos.” d. 2600. {C. P., n. 797, Cone. A. L. n. 904.)

Convém que sejam de linho também as sobrepelizes, ro- 
quetes, mapas para a s. comunhão e outros mapas. (Cone. 
A. L. n. 904.)

220. 5. O manipulo (manipulus, mapula ~  paninho) era 
outrora o lenço para o uso costumado. Com o tempo se tor
nou o lenço de cerimônia, levado na mão e empregado pelos 
cônsules e pretores romanos para dar o sinal do princípio 
das carreiras no circo e para transmitir ordens. Para dirigir 
as assembléias liíúrgicas, também o pontífice romano o usou, 
de sorte que foi um distintivo dêle e de clérigos, a quem 
êle 0 concedeu. Pouco a pouco tornou-se uma faixa.

E ’ hoje uma faixa de um metro de comprimento e 5-10 
cm de largura, as extremidades pendentes mais largas. Põe- 
se sôbre o braço esquerdo, seudo segurado por fitas ou pela 
estreiteza da abertura para o braço. Só iio século XVIII se 
fizeram os manípulos desformes com as extremidades cm for
ma de pá. E ’ prescrita uma cruz no meio.

O manipulo nunca sc põe quando se usa a capa de as
perges. (Rub. Gen. XIX, 4.)

221. 6. A esfola (stola, orariam ). 1) No princípio a estola 
provavelmente era uma tira dc tecido de linho ou lã desti
nada a resguardar o pescoço. No Oriente aparece como fai
xa 110 século IV; já como distintivo, no Ocidente no século
VI. Antigamente era muito comprida, agora é de 1,20-1,25 m, 
5 -10  cm de largura com três cruzes. Na missa o bispo a traz 
sempre suspensa no pescoço e a deixa cair direita por diante, 
0  sacerdote a tem da mesma maneira sôbre a sobrepeliz, 
mas cruzada no peito sôbre a alva; o diácono, a tiracolo.

2) 0  uso da estola  é obrigatório: 1) na missa; 2 )  na ad
ministração dos sacramentos (salvo a penitência, Rit. Rom. 
1, 1; 7) e sacramentais; 3) para o oficiante num entêrro ou 
numa procissão; 4 )  para pregar, se é costume (d. 3157 ad
6) ; 6 proibida, porém, para o sermão fúnebre (d. 2 8 8 8 ) ;  5)
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quando o sacerdote on o diácono toca nnra vaso sagrado 
com 0 .SS. Sacramento; 6 )  quando êles recebera a sagrada 
comunhão (côr branca ou outra) (d. 3499; Rit, ÍV c. 2 n. 4 ; 
Decr. t. V p. 149). Na comunhão privada os diáconos devem 
(d ehen t)  trazer a sobrepeliz e a estola a tiracolo. Mas o 
Ritual não exige a sobrepeliz.

A estola do pregador seja da côr do ofício do dia cor
respondente (d. 3764 ad 13).

222. 3) O uso da estola é permitido: 1) ao oficiante no 
ofício dos defuntos (d. 3029 ad 4 e 5 ) ;  2 )  aos sacerdotes 
que, como diretores de confrarias (sodalitatum, d. 2763; 
confraternitatnm, d. 2653) acompanham uma procissão ou 
um entêrro; .sendo, porém, proibido aos párocos (d. 2769, 
VI, 2 )  e diretores de pias uniões (piariim associationum, d. 
3191 ad 2 ) ,  p. ex., apostolado da oração; 3) aos sacerdotes 
e diáconos, que assistem à adoração do SS. Sacramento pu
blicamente exposto (d. 2709 ad 2 ) ;  4 )  para assistir a um 
sacerdote durante a missa nova (d. 3515 ad 7 ).

223. 7. A dalm ática (veste oriunda da Dalmácia) é uma 
túnica comprida com mangas longas e largas, adornada de 
(Inas bandas de côr (de púrpura) verticais na parte ante
rior e posterior, era no século II, cm Roma, o vestido ex
terior das classes nobres. Parece que já  no século IV foi 
adotada para o uso litúrgico. No princípio, de côr branca, 
era insígnia distintiva do papa e dos seus diáconos, pouco 
a pouco também fora de Roma foi introduzida pelos bispos 
e diáconos. Nos séculos IX e X começaram a encurtá-la; no 
século XI, a introduzir dalmáticas dc côr. Ao lado foram gol- 
jícadas e até as mangas roçadas.

224. 8. A tuniceia (tuniceiia) era antigamente uma túnica 
comprida como a dalmática,' mas distinguia-se dela por ser 
menos ampla, com mangas estreitas e sem bandas. (P>raun,
l.it. Hand!., p. 357.) Desenvolveu-se do mesmo modo que a 
dalmática, da qual hoje não se diferencia. Somente para a 
tunicela do subdiácono na missa pontificai o C. E. prescreve 
mangas um pouco mais compridas e mais estreitas do que 
para as dalmáticas. (C. E. I, 10, 1.)

225. 9. A casüia (casuia, planeta). 1) História. A casula 
deriva a sua origem da antiga paenuia, um manto de pano 
aem mangas, em forma de sino ou tenda (casula  =  casa pe-
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qucna) que cobria todo o corpo, com uma abertura no meio, 
por onde se enfia a cabeça, uni ponclio redondo. Chamava- 
se também planeta (do verbo grego planao =  errar, girar), 
porque as fímbrias eram flutuantes e se acomodavam sôbre 
os braços (Durandus III c. 7 n. 1), ou como diz S. Carlos 
Borromcn, por causa da sua amplitude. (Instr. 3. Cone. 
Mediol.)

Cedo foi receliida entre as vestes litúrgicas, cornum a 
todos os clérigos até ao século IX-X. O diácono vestia a ca
sula nos dias de penitência, dobrada para dentro na frente 
(planeta p licata), do evangelho até à comunhão enrolada 
numa faixa que repousava no ombro esquerdo. Assim as 
mãos ficavam livres para as funções. Hoje põe o estolão 
nos dias enumerados nas Rub. Gen. XIX, 6.

A casula não era, portanto, paramento exclusivamente 
da missa. Só quando por volta do ano 1000 começaram a 
usar a capa de asperges  para muitas funções litúrgicas, é 
que a casula ficou reservada para a missa.

No século XIII começaram a diminui-la acima dos bra
ços, de sorte que recebeu a forma de escapulário. Esta ca
sula simplificada na época do estilo baroco tornou-se mo
derna. Não é lícito, sem licença da S. Sé, introduzir ou em
pregar casulas dc feitios não conforme à casula romana, 
(d. 4398.)

226. 2 )  M odificações. Os ornamentos das casulas não es
tão prescritos e por isso são diferentes, a) Na Itália põe-se 
uma peça transversal entre o bastão vertical anterior e a 
abertura no meio da casula, que desce em forma de trapézio 
até ao peito. Assim, origina-se uma cruz semelhante à letra 
T  (crux coinrrnssa). Na parte posterior aplica-sc um bastão 
com enfeites.

b) Na Espanha só se usam bastões, sendo a parte pos
terior alargada de 45 cm eni cima para 60-65 cm em baixo.

c) Além dos Alpes, a casula tem na parte anterior um 
bastão, na parte posterior uma cruz retangular, antigamente 
em forma de cruz iniissa. A respeito do tamanho da casula 
romana simples não existe nenhuma prescrição. O compri
mento convém ser de 1,05-1,15 cm e a largura de 65-67 cni.

227. A casula descrita nos livros litúrgicos é a casula ampla 
de que fala o Ccerenioniale (!. II, c. 8, n. 19) : Episcopus indui- 
tur planeta, quce hinc inde super brachia aptatur et revolvitur
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ililigcntei; ne illitin im pediat: “O bispo é revestido da ca- 
aila, que em ambos os lados se acomoda sôbre os braços 
e se retorce diligentemente para não impedi-lo.” Para se 
verificarem as expressões “acomodar” e “retorcer”, forçoso 
é, como a experiência ensina, supor uma largura igual à da 
chamada casula gótica. Do contrário é impossível reíorcê-la, 
porquanto não existe matéria para ser retorcida ou possa 
impedir o celebrante. E ’ a chamada casula de S. Carlos 
Borromeu, de 1,50 de comprimento, 1,50 de largo. (Gerardy.)

A casula romana ampla não é a gótica do d. 4398, por não 
Icrm inar em pontos ogivais, nem e.stá compreendida no d. 4398. Pois, 
segundo êste decreto, a casula gótica foi abandonada desde os 
lenipos do concilio tridentino; ora a ampla foi prescrita por Cle
mente VIIÍ no C. E. de 1600, depois do concilio tridentino “para 
(I uso comum dos bispos” (B n lla  Cum  n ovissim is), e por outros 
pontífices seguintes. Segundo W ernz-Vidal (Ius can. 1934, t. IV, 
II. 429) esta casula é conforme ao uso rom ano: nem esta lei litúr
gica das bulas veio a ser expressam ente corrigida (cân. 2 ) . O povo 
gosta das casulas amplas.

O C. B ., aprovado por Pio X II, tra ta  da casula no d. 408 e tem 
o dispositivo seguinte: “Na confecção e no emprêgo dos param en- 
liis para o sacrifício da missa e as funções sagradas, não é per
mitido, sem consultar a S. Sé, afastar-se do uso aceito pela ig re ja .”

Devido a esta alusão ao d. 4398 da S. R. C., feita pelo C. B ., 
(• a outros decretos mais recentes, as casulas góticas já  não se 
podem confeccionar sem licença da S. Sc. Mas considerando o cos- 
liime da S. Sé cm cnsns semelhantes e a licença dada nesta m aléria 
cin caso particular (P . S. M. 2 2 .4 .1 9 3 9 )  e em conformidade com o 
(I. 3945 da S. R. C. aprovando a regra que “os dccreíos tem o al
cance de servirem de norma e exemplo nos mesmos casos e em 
casos semelhantes na Igreja universal”, é solidamente provável que 
sem mais se possa considerar dada a licença necessária para apro
veitar os param entos já  usados até serem imprestáveis.

228. 3 )  A matéria  para a casula é a sêda. (Rit. miss. 1,
1. “velo serico” ; d. 3628.) Permite-se meia sêda. (Tecido de 
sêda e algodão; d. 3543.) São proibidos tecidos de musseli
na (d. 1287) e percale (linho c algodão; d. 2769, V, 3 ) ,  de 
lã (d. 3779 ad 1) ou com fios de vidro. Permitern-se orna
mentos pintados ou bordados (d. 3576) e imagens pintadas 
em tela de linho ou algodão e aplicadas aos paramentos de 
sêda. (d. 3628.) Antigamente, às vêzes, usavam-se casulas 
(le lã, algodão, linho, couro (séc. X V Il l ) ,  de palha para a 
missa da noite santa.

4)  A casula se a sa : 1. Para a missa; 2. conserva-se para 
a pregação durante a missa; 3. para a exposição privada e 
solene do SS. Sacramento; 4. para a bênção na exposição 
privada com a âmbula (d. 3833 ad 3 ) ;  5. para a celebração
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do casamento, se a missa se seguir imediatamente (d. 3158 
ad 3 ) ;  6. podc-se vestir sôbre a sobrepeliz para impor as 
mãos aos diáconos na administração do presbiterato (Pont. 
Rom.) ; 7. na procissão dc corpo de Deus.
229. 10. O Pluvial (capa de asperges, pluviale) derivada 
(Braun, Lit. Handl.) da capa clerical e monástica dos sé
culos VÍII c IX, é um manto aberto com capuz, para se pro
teger contra o frio c a chuva (pluviale). O capuz desde o 
século XI era só um ornamento, o que aumentou no século 
XVIÍ até à metade da veste.

0  pluvial, a veste litúrgica do clero, prescrita ou permi
tida em muitas funções, é proibida aos leigos, (d. 3248 ad 1.)

11. O véu de om bros  encontra-se no século Vlíl. E ’ o 
pano, com que o subdiácono ou acólito ( patenarius)  envolvia 
os vasos sagrados. Não é veste nem precisa da bênção. Aos 
sacerdotes é proibido o gremial. (d. 3268, ad 4.)

230. 12. 0  barrete (biretum ). Origem. Os primeiros ves
tígios do barrete aparecem pelo ano de 1000. Era um gorro 
hemisférico ou cilíndrico. As palas levantadas se usavam 
desde o fim do século XV. 0  barrete de 4 palas levantadas, 
insígnia dos laureados, é proibida para as funções sacras (d. 
2877  ad 1) no rito romano; é permitido pelo costume fran
cês, aieraão e inglês.

O barrete não é ornamento liíúrgico (d. 287 7 ). E ’ pro ib id o : 1. 
ao  pregador, estando exposto o SS. Sacram ento; 2. ao oficiante on 
celebrante exercendo (p. ex., bênção, L ibera)  uma função sacra qual
quer (Rit. Rom. t. VIU, c. 1, n.” 7 ) ;  3. durante o ofício na recitação 
do Padre Nosso, absolutio, benedictio, dos cânticos e do símbolo 
Quicumqua.

E ’ prescrito  1) para o celebrante que vai para o altar ou volta 
dêle, sendo ao chegar a primeira cerim ônia tirar o barrete, e aci 
voltar a última pôr o barrete ; 2) só os clérigos param entados, ao 
menos com estola, podem levar o barrete pôsto, passando pela 
ig re ja  (d. 2184 ad 3, ratione hab ita  param entoriin i); 3 )  nenlnnii 
clérigo, fora  do oficiante, pode Icvá-lo nas procissões, p. ex., das 
Rogações, sendo lícito, porém, o soiidéu; 4 )  ninguém pode levá-lo 
na procissão teofórica, sendo proibido também o soiidéu. (d. 2769, 
V I, 1; 2.)

§ 59. AS V E S T E S  PRELATÍCIAS E PAPAIS
231. As vestes prelalicias  são: 1. o roquete; 2. a murça, 
pequena capa com capuz; 3. a capa magna, um manto coni 
cautla muito comprida; 4. o niantelete, espécie de pequeno 
manto para uso fora da diocese; 5. a cruz peitoral, que en
cerra relíquias de mártires; 6. o anel no dedo anular (4."
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dedo) da mão direita, Ma.s só os cardeais, bispos, abades e 
protoriotários apostólicos tem o direito de iisá-Io nas funções 
litúrgicas. (d. 3821.) 7. o solidéu e o barrete roxo.

2. As vestes pontificais: 1. as meias de cerimónia, que o 
bispo calça sôbre as meias ordinárias; 2. as sandálias de sêda 
da côr litúrgica; 3. as luvas; 4. a mitra; 5. o báculo; 6. o 
gremial, que se põe sôbre os joelhos do bispo sentado, na 
missa pontifical; 7. o pálio para o arcebispo.

3. As vestes papais, além das vestes pontificais, são: 1. 
a falda, espécie de saia de sêda branca; 2. o subcíngulo, es
pécie de manipulo; 3. o fanon de sêda branca sôbre a ca
sula; 4. a tiara; 5. o anel de pescador.

§ 60. OS VASOS LITÚRGICOS

232. 1. 0  santo cálix {Calix sanctus. Ordo rom. III n. 16). 
Entre os vasos litúrgicos o mais antigo e mais santo é o 
cálix. Desde o dia, em qne Nosso Senhor o usou pela pri
meira vez para o sacrifício da missa, sempre foi empregado 
no santo sacrifício, excluindo-se qualquer outro vaso. Por 
isso os antigos (liturgia galicana) chamaram a quinta-feira 
santa natalis calicis, quia tunc calix a profano usa ad  sacnim  
( liristo auclore tronslatus est.

1) Matéria, a) No decorrer dos séculos tem havido cáli
ces de tiiadeira, mármore, barro, bronze, chifre, âmbar, vidro, 
marfim, estanho, chumbo, cobre, prata e ouro. b) Nos pri
meiros séculos os cálices de vidro eram frequentes, por se
rem baratos. Pois refere S. Irineu (Adv. haer. 1, 13) que o 
povo podia distinguir de longe a côr do vinho consagrado 
pelo herege Marco. Porém neste- tempo existiam já  cálices de 
oiiro, os quais no século V se tornaram bastante frequentes,

I ao lado de outros de matéria barata. O sínodo de Tibur (895)
í proibiu oferecer o santo sacrifício em cálices de madeira, c)

A lei eclesiástica exige para o cálix ouro c prata, ou ao me
nos a copa de prata dourada no interior (Rub. Miss. II, 1
II. 1). Por motivo de pobreza ou outra necessidade, admite-se 
lambém o estanho (Rub. Miss. III, 10, 1) e bronze de alu-

) minio. (Pius IX, 9. 12. 1866; Cappello, de sacr. n." 798.)

233. 2 )  A form a, a) essencial. Certas partes não faltam 
cm nenhum cálix: a copa, que contém o SS. Sângue, o nó 
para se pegar e o pé.

Ciirao de L itu rg ia  —  8
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b) a forma acidental. Antigamente, até ao século XIII, 
havia cálices com asas, ao lado de outros sern asas. Esta for
ma era a mais usada. Com as várias épocas da arquitetura 
mudou a construção do cálix. A forma romana tem a copa 
hemi.sférica, a gótica a copa cônica ou semelhante a uma 
pera, o baroco tem a forma bojuda.

c) já no século II c III distinguia-se bem o cálix profa
no do cálix litúrgico, o qual era enfeitado com imagens (bom 
pastor), pintadas, esmaltadas e gravadas, e pedras preciosas.
234. 3) Uso. Distinguiam-se: a) calix sanctus, stationa- 
rius para a missa; b) o calix maior ou ministerialis, em que 
estava o SS. Sangue para a comunhão dos fiéis; c) o calix 
offertorii ou scyphus, em que os acólitos reuniam o vinho 
oferecido pelos fiéis; d) o calix baptismalis, em que se mi
nistrava leite e mel para o batizados (daí o Introito Fer. III 
post. Pascha: “Introduxit vos Dominus in terram fiuentem 
lac et mel, all.” ) ;  e) o calix viaticus, para a viagem; f) o cálix 
para a sepultura dos bispos e sacerdotes, de ordinário dc 
estanho, chumbo, madeira, cera, mas também de ouro.
235. 4 )  Complementos do cálix. a) A caninha (fistula), 
com que os fiéis bebiam o SS. Sangue do cálix; ainda é usa
da na missa papal solene.

b) A patena (grego: paiané  =  bacia) é inseparável do 
cálix; é tão antiga como o cálix e da nicsrna matéria que 
êle. Antigamente era muito maior, porque as hóstias crani 
maiores e se deviam partir sôbre ela. Conhece-sc uma patena 
de 25-30 libras (c. 12 k).
236. 5) Consagração e execração. O cálix da missa deve 
ser consagrado pelo bispo, como é costume desde o VI-VII 
século. Um cálix, empregado bona fid e  para a celebração da 
missa, não fica por isso consagrado. (Cân. 1147, § j . )  0  
cálix é execrado: 1. se perdeu a primitiva forma; 2. se foi 
aproveitado para fins indecorosos ou pôsto à venda. (Cân 
1305, § 1 ;  2.)

Execrado é o cálix que tem uma fenda no fundo, que 
foi quebrado em duas partes, a não ser que tenha sido cons
truído para desarmar. Sendo gastada a douradura é obriga
ção grave dourá-lo de novo, mas a nova consagração omite-se.
237. 6 )  Sim bolism o. O cálix com a  patena é o símbolo do 
sepulcro do divino Redentor (Pontif. Rom.) Daí a cerimô
nia, aliás inexplicável, que se faz na quinta-feira santa: a
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linstia que deve ser conservada para a sexta-feira santa se 
pne no cálix, cobre-se com a pala e coloca-se por cima a 
p;ilena. Primeiro se põe a pala, que significa o lençol en
volvendo o santo corpo do Senhor, depois a patena, i. é, a 
pedra do sepulcro.

O cálix d e  ouro  representa (Durandus I c. 3 u.° 45) os tesouros 
dc sabedoria escondidos em Jesus Cristo, e por isso também o amqr 
divhio: diligentes m e ditigo (Prov. 8, 17), e o amor do Coração di- 
viuo. A abertura do cálix simboliza a chaga aberta neste santo Co- 
lação, do qual sai o divino sangue que se bebe, ut ditem  diligentes  
me. (Prov. 8, 21.)

A patena  significa a cruz (Durandus IV, c. 30, n.° 2 5 ), em 
i|uc repousa o corpo de Nosso Senhor. A cruz que se costuma 
(T.ivar rente a uma das bordas, além de ter um fim prático, lem- 
br;i acertadam ente êste mistério da paixão.
238. 7) Construção e conservação do cálix. 1) 0  artífice
lem plena liberdade nos seus desenhos. Existe, porém, um 
decreto S. R. C. ( 3 0 .7 .1 9 2 2 )  prescrevendo “que os novos 
e.ilices não se afastem da forma usual, por causa do perigo 
de derramar o SS. Sangue e causar admiração.” (d. 4371.)

2) P a ra  serv ir bem  ao celebran te , o cá lix  te n h a ; a ) um a a ltu ra  não 
iMl'orior a 47 om (a ltu ra  conveniente) nem sup erior a 22 cm por causa
ild eq u ilíb rio ; b ) a  copa nem  m uito la rg a  nem  m uito bo ju d a em baixo
I. 1'S treita  em cima. nem com bordos m uito grossos, m as sim_ ím os, n ^
uniu guarnecido com ornam entos a té  quase à b o rd a ; o) o no nao m nna
nrcid.as cortan tes, nem s e ja  sem eado de pon tas aguda.s; sendo turado ê 
(lincll a  limpeza, c) o pé s e ja  largo, pesado, m unido de um a cruz, p ara 
iMillcar o lu g ar da copa, por onde se bobeu o S t .  San gu e, d j a pat .na

I.iuls cômoda tendo a form a de um segm ento esférico  e um a crnz p ara 
MhiMT o lado por onde p egá-la  sem perigo de se 
iiirlMtloas; e) o seu d iâm etro exceda o da copa d c 4 cm, 
iIoIh cm sôbre a  copa; f)  evite-se a um idade que estra g a  a douradura 
,loM vasos sagrados, limp.ando-os bem e conservando-os num esto jo  ou 
HMiio inoíe* s )  não se nsem meius fo rtes  p ara  lim pa-los. C) m elhor . 
r)l.‘ool em pano de lã  com sabão ordinário  ou benzina ou sumo de tom ate.

231). 2. A píxide (ciborium, pyxis, tabernaculum) ou âm-
hiilri (am puila) na forma mocierna existe desde o século 
XIII. 1) História. Nos séculos anteriores usava-se para con- 
bcrvar o SS. Sacramento uma cápsula redonda com tampa' 
leila de metal, marfim ou madeira. Daí o nome. Cibório (c i-  
horiiiin)  derivam uns de cibus, porque êste vaso contém a 
. (.mida celestial, outros de ciborium  ou baldaquino que co
bria o altar e em que muitas vêzes estava suspenso o vaso 
i'om o SS. Sacramento. (Capello ^ de sacr. n.“ 395.)

2)  Matéria. Conforme o Ritual (IV, I, 5) e o Cân. 1270 
;i píxide deve ser feita de matéria sólida e decente (só lida  
dccentique m atéria), a) Não se diz qual seja esta matéria, 
fimvém que seja de ouro, prata, ou, se de estanho, cobre, 
M ja dourada por dentro. (C. B. 212 § 2.) Não existe, po- 

. rém, nenhuma obrigação a êste respeito, porquanto nem o
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direito canônico, nem outra lei litúrgica qualquer o prescreve. 
(Cappello 1. c.)

A Cnrta P astoral 1915, n." 215, diz: “O .SS. Sacram ento se con
serve cm âmbula de ouro ou de prata, dourada ao menos no in
terior da copa, coberta sempre coni o véu de sêda apropriado, o 
mais rico que fôr possivel e repousando sôbre um corporal, em ta
bernáculo ou sacrário  decente. M atéria decente não é nern ferro, 
nem chumbo, nem bronze, nem marfim, ü  vidro nem é rnatéria 
decente, nem sólida.” (d. 3511.)

240. b) Deve ser fechada com a tampa coberta por urn véu 
de sêda branca (Rit. 1. c.) Por isso não é suficiente cobri-la 
com a pala ou corporal senão por necessidade ou por breve 
tempo.

c) Deve ser benta (Rit. Miss. II, 3) pelo bispo ou sa
cerdote delegado. Contudo S. Afonso (n. 385) chama prová
vel a opinião dos doutores que negam a necessidade da bên
ção, de sorte que, praticamente, um sacerdote que usasse 
uma pixide não benta (secluso contemptu) excluindo o caso 
de desprêzo, não cometeria pecado. No tabernáculo, a pi
xide deve ser colocada sôbre o corporal, conforme o costu
me. De verdadeira obrigação não consta (Cappello I. c. n." 
396 sqq. C. P. supra). Deve ser benta com a mesma fórmula 
a pixide para levar a comunhão aos doentes. (Fórmula: 
tabernaculm i Rit. VIII, c. 23.)
2 4 ! .  3. Custódia ( monstrantia, íabernaciilnrrir ostensornini).
a) A custódia foi introduzida no scculo XIV por ocasião da 
festa de Corpo de Deus. Além disso no século XV come
çou-se a fazer a exposição do SS. Sacramento no altar para 
a  adoração pública.

No princípio levava-se o SS. Sacram ento na procissão fechado 
na pixide, costume guardado por falta de custódia em alguns lu
gares até ao século X V II. P a ra  tornar visível a S. Hóstia, aprovei
tavam -se os relicários em form a de tôrres, feitas para a exposição 
das relíquias; mais tarde deu-se a êstes vasos de exposição a forma 
de altar, de sol radiante ou de uma outra íorma artística. Prescrilii 
é só que a custódia se ja  munida “ de uma cruz” (d. 2957).

A C arta  P asto ra l (1915. App. V I, p. 466) prescrev e: A custódia nu 
ostensóriü , em cu ja  sum idade deve haver cruz, há de ser de m etal sóUilo, 
dourado ou prateado, o m ais rico possível, com raios em redor do Iuk '««' 
d a sag rad a H óstia, d eixand o-a bem  visível (d. 2957).

242. b) A luneta, em que se põe a S. Hóstia na custódia, 
deve ser de ouro ou de prata dourada, benta pelo bispo ou por 
um sacerdote expressamente delegado. Pode ter a forma do 
um crescente, com uma abertura, em que entra a S. Hóstia; 
ou de lua ou circunferência, com dois cristais bem transpa
rentes, separados completamente por um círculo de ouro ou
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lie prata (lourarla, sôbre o qual descansa a S. Hóstia; pois 
(IS vidros não devcin tocar nela. (d. 3974. C. P. L. A., n.” 373.)
243. c) para consagrar a bóstia grande, ernbora esteja bem 
visível enlrc os vidros, dcve-.se abrir a luneta (d. 3524 ad
b). Mas não deixaria de ser válida a consagração, se o sa
cerdote se esquecesse de a abrir.

P ara conservar a Hóstia grande que deve ser removida de oito 
nu oito dias (C, E. I, VI, 2. C. P. L. A. n.” 3 7 0 ), há vários nio- 
ilos: se a custódia couber no sacrário , lá poderá ficar (D c H erdt); 
Hc não couber, o que parece ser o mais ordinário, coloca-se só a 
liMicta no sacrário. Se a luneta tem vidros, é simplesmente colocada 
deiilro do sacrário  (d. 3974). Sendo um crescente, é melhor guardar 
cHl.a Hóstia com o crescente numa âmbula especial.

244. 4. As galhetas são mencionadas pela primeira vez no 
século V em statutà ecclesiœ  antiqua. (Denzinger n.° 153.
11)4.) Lá se prescreve que o subdiácono receba uma galheta 
com água, o acólito uma galheta vazia para levar o vinho 
para a missa: “Urceolum vacuum ad suggerendum vinuni in 
cudiaristiam sanguinis Christi”.

E sta fórmula, acrescentando só: vinum “et aqnam”, é ainda 
imada, embora o bispo entregue ao novo acólito uma galheta só. 
CoiiKi se e.xplica essa dissonância? O acólito mais tarde foi en- 
ciii rcgado de levar também a água para o altar, e por isso a form a 
loi mudada em vinum et aqunm. A rubrica, porém, não foi inu- 
cl.id.a e prescreve ainda hoje: entregar uma só galheta ao ordenando. 
( Pontif,)

As galhetas devem ser dc vidro (Rit. Miss. X X ) .  Tolera- 
',(• o costume dc se servir de galhetas de ouro e prata. (d. 
.1149.) Prescrito é o prato em que são colocadas as gallictas.

C A P Í T U L O  IV.

O TEMPO SACRO 

§ 61. O ANO ECLESIÁ STICO  EM GERAL

24,5. Servir a Üeus não é só obrigação do indivíduo, mas 
laniliém da comunidade. A veneração comum, porém, da di
vina Majestade sup(5e nos membros desta comunidade o co
nhecimento de uma hora fixa para o culto, e de um tempo 
ilclerminado para certas funções cultuais. A esta exigência 
corresponde o ano eclesiástico.

1. D efinição. Materialmente o ano eclesiástico é uma su
cessão de 365 ou 366 dias. E ’ formado à semelhança do ano 

civil', composto de 52 ou 53 semanas.
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Liturgicamente, eni sentido lato, designa os 52 domin
gos, cada qua! com a sua semana (p. ex., Fer. 2 infra Dom. 
8 post Pent.) e com as festas ocorrentes. Nesta acepção 
também o antigo testamento possuía ano litúrgico... Mas o 
novo testamento tem algo mais: a significação mística.

Misticamente, o ano eclesiástico é a repetição da vida 
de Cristo, baseada na celebração dos mistérios principais do 
divino Redentor.

Portanto, o ano litúrgico em sentido estrito é o ano 
solar repetindo a vida de Jesus Cristo pelos tempos santos.
246. 2. História. 0  ponto de partida do ano litúrgico sc 
acha no santo sacrifício da missa, em que “a obra da nossa 
redenção se celebra” . Pois nêle se renovam as obras princi
pais desta redenção: a paixão, a ressurreição e a glorificação.

A form ação  do ano litúrgico, na qualidade de tempo sacro, de
ve-se atribuir à com emoração da obra da redenção em dias deter
minados. T a is  eram os domingos e as festas de páscoa e pente
costes. Cada domingo (dies dominica) é dia de Nosso Senhor e. 
lembra a sua ressurreição. Dêste feito todo o ano litúrgico possui 
nm caráter cristocêntrico e eucarístico. Aperfeiçoou-se pelo aumen
to sucessivo das festas; no século V II-V I I tinha a form a de hoje. 
Testem unha-o o sacram entário gregoriano, discrepando só no fato 
de contar 5 domingos do advento em lugar de 4. O jejum  antes da 
páscoa liavia já  no tf século, o qual pouco a pouco se estendeu.

247. 3. O costume de principiar o ano iitúrgico com o ad
vento começou no século XI, ocasionado quiçá pelos livros 
litúrgicos. Pois os antigos sacramentários trazem em primei
ro Iugar as missas do natal. Para tornar o uso dêste.s livros 
mais cômodo, foi conveniente pôr as missas do advento an
tes da festa do natal. Assim fizeram em parte no século X, 
generalizando-se o costume no século XII. Tendo principia
do 0 livro litúrgico com as missas do advento, a consequên
cia foi dar início também ao ano eclesiástico pelo advento, 
Foi 0 que fizeram os liturgistas, entre êles já  Beletho.

Na idade m édia havia vários modo.s de com eçar o an o: no dia d o  
n ata l (25 de dezem bro), 1.° de jan eiro , 1,° de março, 25 de março, sá 
bado santo, páscoa.

A pesar de ex istirem  os elem entos do ano litúrgico , o nome "ano ecle
siástico ” ocorre pela p rim eira  vez em 1689.

248. 4. A divisão do ano litúrgico em 3 ciclos é ainda mais
nova do que o princípio dêle com o advento. 0  ciclo do natal 
e 0 da páscoa são geralmente admitidos; não o é, porém, 
igualmente o ciclo de pentecostes. Afirmam alguns que nem 
pela história nem pela matéria se pode justificar êste últi
mo. Mas deve-se distinguir. Se se toma o terceiro ciclo signi-
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Ik aiuio a terceira parte do ano eclesiá.stico sob o nome de 
"pentecostes” , então êste terceiro ciclo é inadmissível, por 
nao ter nada com pentecostes, a não scr o nome dos domin
gos. Sc, porém, se estabelece o terceiro ciclo com o nome de 
"Cristo Rei”, então liá razões suficientes para o admitir. 
( I I .  425.)

§ 62. A SEMANA 

O DOMINGO

24!L A semana cristã é a continuação da semana israelíti
ca. Mas 0 sábado, como dia do culto divino, foi substituído 
p clo  domingo.

1. Os primeiros cristãos estavam acostumados a guardar 
o sábado, o último dia da semana. Depois de acabar êste dia 
(mais 011 menos às 6 horas da tarde), celebravam o santo 
mistério da missa e comunhão no primeiro dia da semana. 
Assim sabemos que S. Paulo reuniu os cristãos dc Trôade 
para partir o pão eucarístico una sabbati, “no primeiro dia 
depois do sábado” . Eni Corinto (1 Cor 16, 2 )  os cristãos se 
reuniram pela primeira vez per unam sabbati. No Apocalipse 
dc S. João (1, 10) êste dia pela primeira vez é chamado; 
dia do Senhor {d ies dominica, domingo).

Em breve o domingo foi recebido pelo uso geral, a pon- 
lo de ficarem as seitas mais antigas, p. cx., os cbionitas, com 
o domingo ao lado do sábado, ao qual deram preferência.

O domingo foi chamado também dies solis, o dia do soi, 
pois que Jesus Cristo é o verdadeiro sol de Justiça c santidade.

250. 2. A Igreja tem o poder de substituir o sábado peto 
domingo. Pois Jesus Cristo aboliu as leis cerimoniais do an
tigo testamento peia sua morte. Por isso, avisa S. F’aulo os 
cristãos perseguidos por não observarem as leis cerimoniais 
jutkiicas (Col 2, 16) que não se importassem com as festas 
da iua nova ou do sábado. Pois tudo isso era figura do 
futuro, que se achava cumprido em Jesus Cristo c por con
seguinte não tinha mais fôrça obrigatória.

251. 3. Adotivos para celebrar o domingo. 1) A ressurreição 
de Jesus Cristo no primeiro dia da semana, mistério funda
mental da fé cristã. Por isso nos domingos se recita o Sl 
117, que traz as palavras da antífona pascoal: “Hsec dies 
quam fecit dominus: exsultemus et laetemur in ea.” 0  Se
nhor mesmo aplicou estas palavras à sua ressurreição (Mt
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21, 4 2 ) :  “Nunquam legistis in scriptiiris: a domino factum 
est istnd et est mirabile in oculis nostris?” São Pedro alude 
ao niesmo saltno. (At 4, 11; 1 Ped 2, 7.) Por isso, as antí
fonas das Laudes e Horas menores vêtu acompanhadas de 
1 ou 3 aleluias corno no tempo pascal; não se jejua neni se 
reza de joelhos, p. ex., as antífonas marianas, o anjo do 
Senhor. S. Agostinho explica êste costume, dizendo (Kp. 
.55, 28) : Staníes oramus, quod esf signum resurrecfionis.

2) O dia da criação do mundo. Lembrança disso há nas 
vésperas: Lucis Creator optime.

3) 0  dia dá descida do Espírito Santo. Por isso o do
mingo era “o dia da Liturgia” e o tipo de tôdas as festas, 
qne durante o ano eclesiástico se celebravam com vigília e 
descanso dominical. (Piacenza, Reg. p. 29.)
252. Sendo comemoradas assim as três Pessoas divinas no 
domingo, foi êle considerado como dedicado à SS. Trin
dade. Fala dêste santo mistério o hino das matinas: “Primo 
die quo Trinitas Beala mundum condidit” ; o responsório 8 
com o Sanctus, Sanctus, Sanctus; o símbolo Quicumque, o 
prefácio da SS. Trindade.

M as o domingo não foi igualmente _por tôda parte considerado 
primeiro dia da seniana. Em vários países era o último dia da 
sem ana, porquanto esta começava pcla segunda-feira.

Pela legislação eclesiástica e civil o domingo se tornou dia de 
de.scanso no sentido cristão desde o século IV. A ssistir à missa 
nos domingos tornou-se obrigação para todos os adultos desde o 
princípio do século IV. (Sínodo de Elvira, 306.)

§ 63. DIVISÃO DOS DOMINGOS

253. 1. Classes. No missal, p. ex., o primeiro domingo do
advento traz a rubrica: / classis. Semiduplex. E ’ uma con
tradição aparente. Pois os domingos são classificados se
gundo a dignidade (p. ex., 1 classis) e o rito (p. ex., semi- ■ 
duplex). ,

a) Quanto ao rito, todos os domingos são semiduplex 
com exceção de 3: D ominica paschalis, “Dominica iri Albis, 
Dominica Pentecostes.

b) Quanto à dignidade, distinguem-se maiores e me-, 
nores ou comuns (p er  annum).

c) Os domingos maiores dividem-se em 2 classes con
forme o seu respectivo privilégio de preferência.

aa. Os domingos da prim eira classe são preferidos na 
ocorrência (portanto não nas vésperas) a tôdas as festas.
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S.ão 10: o domingo do advento, os 4 domingos da qua
resma e os 4 seguintes até ao domingo da pascoela, e pen- 
lecostes. As festas incidentes devem ser transferidas.

2.54. l)b. Os domingos da segunda classe são preferidos a 
làcías as festas menos às de primeira classe. São 6; o 2.", 
d." e 4.“ do advento, os três antecedentes á quaresma; se- 
liiagésima, sexagésima e quinquagésima.

2. Privilégios. Todos os domingos têm os seguintes pri
vilégios: a) Nêles nenhuma festa pode ser fixada  para sem
pre. Exceções; festa da S. Família, da SS. Trindade, de 
Cristo Rei ou de outra festa por dispensa rara da S. C. dos 
Ivitos. b) Nenhuma festa pode ser transferida  para um do
mingo. c) Nenhum ofício de domingo se omite totalmente;
I [liando impedido deve ser comemorado no ofício e na missa 
com seu prefácio próprio, ao menos por via de regra, e a 
mis.sa impedida deve ser rezada na semana seguinte, con- 
lorme regras especiais.

3. Número. Nos livros litúrgicos são indicados 53 do
mingos e 53 ofícios de domingos. Se A é letra dominical ou 
(uo ano bissexto) é uma delas (A g, bA), i. é, quando o 1." 
de janeiro cai num ctomingo, ou, no ano bissexto no sábado, 
Iodos os 30 ofícios depois de pentecostes (24 mais 6 da epi 
laiiia) têm o seu domingo, do contrário só 20, e um ofício 
é antecipado no sábado com o.s direitos de domingo. Pois, 
iieste caso, são só 52 domingos.

2.55. 4. Vacantes são os domingos sem ofício e sem co
memoração. Ocorrem, às vêzes, entre o dia 25 de dezembro 
e 13 de janeiro e são ocupados por festas.

i/ngos (móveis) se chamam o 3.®, 4.“, 5.“ e 6.“ domingo 
depois da epifania, porque não são fixados num lugar certo, 
seiido celebrados, ora depois da epifania, ora depois de 
pentecostes.
2.ã6. 5. O primeiro domingo do mês é, na acepção civil, aquêle que 
eni no dia primeiro do mês ou vem logo depois dêle. Êste cômputo 
é necessário, quando se trata  de fixar uma festa num domingo de- 
lerminado ou de ganhar indulgências concedidas para certo domingo 
do mês.

No cômputo propriamente eclesiástico o primeiro domingo do 
mês é aquêle que cai no dia primeiro ou que vem mais perto ’dêle. 
Se o dia primeiro do mês cai numa segunda ou têrça ou quarta- 
íeirai o primeiro domingo é aquêle que precede êstes d ias; se cai 
nos outros dias, é o domingo seguinte. Faz exceção o primeiro do
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mingo do advento que é determinado em relação à festa de S. An
dré. (30  de nov.) Êste cómputo decide o princípio das lições da 
s. escritura no oficio divino.

§ 64. OS DIAS DA SEMANA

257. 1. Nomes. O nosso domingo era chamado pelos israe
litas primeiro dia depois do sábado (una =  prima sabbati), 
os dias seguintes eram designados com o número ordinal. 
Êste modo foi recebido pela Igreja, mas modificado quanto 
ao primeiro e último dia, que tomaram o nome de domingo 
e sábado. Além disso a Igreja acrescentou ao número ordi
nal o têrmo feria, falando da Feria secunda. Feria tertia. 
Quis significar que os clérigos devem deixar o cuidado das 
outras coisas para “feriar” só para Deus. (In festo S. Sil- 
vestri, 31 dec.)

Os pagãos falavam do dies solis, tiince, martis, mercurii, 
jovis, veneris et saturni, têrmos às vêzes empregados tam
bém pelos s. padres dos primeiros séculos.

258. 2. Dias principais. São os dias que, ainda hoje, no 
ano eclesiástico 4êm uma posição especial na quaresma e nas 
quatro têmporas: a quarta-feira, a sexta-feira e o sábado.

A sexta-feira, tanto no Oriente como no Ocidente, foi 
consagrada à paixão de Jesus Cristo. Foi neste dia que o 
Senhor foi pregado na cruz para satisfazer por nossos pe
cados. Eni sinal de luto e penitência guardava-se iiêle o jejum.

A quarta-feira  lembra a traição de Judas, que neste dia 
vendeu o divino Redentor por 30 siclos. Esta circunstância 
molivou o jejum de penitência na quarta-feira.

O sábado  era celebrado no Ocidente do mesmo modo 
que no Oriente. No Ocidente encontramos pelo fim do século 
III o uso de jejuar no sábado. 1’ rovavelmcnte tem a sua ori
gem no fervor dos cristãos que estenderam o jejum da sexta- 
feira até ao sábado (superponere jejunium).

Nestes três dias mencionados nem eni Alexandria nem 
em Roma havia missa. Eram dias de estação (sta tio), dias 
alitúrgicos.

Provavelmente feria  só é a tradução do hebraico sabba- 
tiim, descanso. Pois S. Jerônimo (Ad Gal. II, 4 ; ML 26 p. 
378) chama a quarta-feira cristã quartam sabbati.

259. 3. 0  sábado, ao menos desde o fim do século X, é 
consagrado à Maria Santíssima.
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Durandus (IV , c. 1, n." 30-35) alega os motivos seguintes, que 
com reserva merecem ser mencionado.s. 1. Achava-se numa igre ja  
de Constantinopla nma imagem da Virgem SS., diante da qnal 
pendia urna cortina que a cobria tôda, E sta cortina desaparecia na 
sexta-fe ira  depois das vésperas sem alguem a tocar, só por um mi
lagre ( ? )  de Deus. para que a imagem pudesse ser vista totalm ente 
|>elo povo. Depois das vésperas do sábado a cortina cobria outra 
vez a imagem e ficava assim até à sexta-fe ira  seguinte. P or causa 
dêste milagre dcterminou-se cantar sempre neste dia em honra da 
.SS, Virgem. 2. Quando o Senhor estava morto e os discípulos deses
peraram da ressurreição, naquele sábado só nela ficou tôda a fé. 
Ela estava certa de que (íristo  era filho de Deus e havia de ressurgir 
no terceiro dia. 3. O sábado é a porta do domingo, portanto a porta 
do céu, cujo símbolo é o domingo. O ra, M aria é a porta do céu. 
Por isto a festejam os no dia que precede o domingo. 4. À solenidade 
do filho (sex ta -fe ira ) deve seguir-se imediatamente a solenidade da 
inne. 5. (ionvém que no sábado, em qne Deus descansou da sua 
obra, ha ja  alguma solenidade.

Quanto à 1.“ razão é preciso notar que uma crença popular e 
ingênua pode ser a causa próxima de uma devoção fundada cm 
motivos sólidos. A 2 .“ razão dificilmente se compõe com a promessa 
de que S. Pedro nunca Havia de vacilar na fé. Bento X IV  (de test, 
c. 5, n. 8) diz: “ Nem todos os teólogos defendem a sentença de 
i|iie os apóstolos perderam a fé, a qual era firme só na Virgem 
.S.S. Pois Pedro, negando a Cristo, não cometeu, outra falta além de 
ler mêdo de confessar a Cristo aberta e livremente. A sua alma 
coidudo estava isenta de qualquer êrro. Nem Cristo teria encomen
dado sua mãe caríssim a a S. João, se êle tivesse perdido a fé .” (Sua- 
K'/,, dc fide disp. 9. 'secf. 3 .) O mesmo papa (de test. B. M. V. 
I. I! c. 18 n. 2 ) escreve: Belarm ino observa que M adalena estava 
.ibrasada de grande fogo de caridade como se vê de Jo. c. 19 e 
20. Ora, a caridade não se pode separar da fé. Até acrescenta: P a
rece ser perigoso dizer qne só na Virgem SS . ficou a verdadeira 
lê. D esta maneira a Igre ja  teria perecido. Pois uma pessoa não 
pode ser chamada Igre ja , porquanto a Ig re ja  é um povo e o reino 
de Cristo. (Bellarm . t. II. controvers. i. 3, de eccl. mil. c. 17.)

A 4.“ razão será a decisiva. Começou-se a jejuar na sex- 
1,-i-reira e continuou-se em honra da mãe. Stabat uixta crucem  
Jcsii Mater eius. (Jo  19, 2.5.)

No Liber sacram eníonun  do séc. VIII para cada dia da 
semana está assinalada uma missa votiva própria. Pois não 
Imvendo muitas festas de santos não era possível evitar a 
lepetição da missa do domingo, Para aliviar a devoção pela 
mudança das fórmulas da missa e para achar auxilio nas 
necessidades por missas especiais formou-se o costume, fi- 
.xado mais tarde por Pio V, de consagrar os dias da semana 
a o  culto de Deus trino e dos santos segundo a dignidade in- 
(lic.ida na ladainha de todos os santos: Deus, Afaria, José 
e Apóstolos.

.() domingo está consagrado à SS . Trindade, com preferência 
eoiiBiderada na unidade da essência divina.
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■‘íl,

A segunda-feira, sendo M aria SS. venerada no sábado, dedi
cou-se à SS. Trindade, considerada expressam ente na trindade das 
Pessoas divinas, a têrça-feira  aos anjos, que têm o terceiro lugar, 
a quarta-feira aos apóstolos que ocupam o quarto lugar no céu, 
Com o conhecimento mais profundo da dignidade dc São jo sé  su
perior à dos apóstolos, a êle se deu o quarto lugar, logo depois, 
dos an jos, e a sua missa votiva (1883) foi marcada também para 
a quarta-teira. A quinta-feira sempre esteve dedicada à SS . Euca
ristia, a sexta-íeira  à cruz, o sábado a M aria SS.

A missa do Espirito Santo se reservou para a quinta-feira, dia 
êste, em que se realizou a ascensão de jesu s Cristo, de que de
pendia essencialmente a abertura da porta celestial e por conseguinte 
a descida triunfal do Espirito Santo, (lo  16, 7, P ra f . de Sp. S .) A 
segunda-feira é o dia das almas.

O en se jo  d esta  in stitu ição  parece ser um a sup osta revelação divina 
em que se a firm a te r  outorgado N osso Senhor aos condenados repouso 
de seus torm entos todos os dom ingos em h onra de sua ressu rreição . A 
n otícia  se acha no apocalipse apócrifo  de São P aulo do séc. IV  e tornou- 
se opinião m uito espalhada. Com o correr dos séculos o privilégio  do.s 
condenados foi transferid o  p ara as alm as do pu rgatório . Assim  São Pedro 
Damião, seguindo, como êle diz, ‘‘a  piedosa opinião de homens ilustres", 
ensina que as alm as do p u rgatório  no dom ingo estão livres dos sofrim ento» 
m as devem  voltar p ara as penas na segun da-feira. P o r  isso é m ister ,so- 
co rrê -lãs n este dia. A Ig re ja , com a  sua solicitude m aternal, sem adotar 
esta  opinião, prescreve, quando não obstam  as ru b ricas, a oração “Fideiium " 
pelos defuntos e perm ite a  m issa  conventual de réqu ie na segunda-feirn. 
(F ra n z ;M esse  i. d. M ittel pág. 144 M L 145 pág. 564; 427; D urand IV, 1 
n. 29.) O fundam ento dogm ático decisivo p ara a Ig r e ja  é a comunhão do.s 
santos. No dom ingo sc com em ora a  Ig r e ja  triu n fan te, logo depois mi 
seg u n d a-feira  a Ig r e ja  padecente, à  m aneira da fe s ta  de Todos os Santo.s 
e do d ia  de finados.

§ 65. DIVISÃO DAS FÉRIAS
260. 1. Segundo a dignidade, as férias divideni-se em fé
rias maiores e menores. Maiores são as férias do advento,' 
da quaresma, das quatro têmporas de setembro, da .segunda- 
feira das Rogações.

As férias maiores são privilegiadas ou não privilegiadas. 
As privilegiadas são 7: A quarta-feira das cinzas e os 6 dias
da semana santa (S . R. C. 1." nov. 1931). São preferidas
a tôdas as festas.

As férias maiores não privilegiadas são preferidas so
mente às festas simples e vigílias, mas são comemoradas nos 
ofícios de 9 lições.

Menores ou per annum são tôdas as férias fora das fé
rias maiores. Não tem comemoração, quando se celebra ou
tro ofício.

261. 2. Oficio. A féria menor não tem I vésperas, principia, 
portanto, pelas matinas e termina com as vésperas e com
pletas do dia.

Precede um simpiex, as vésperas são da féria respecti
va, porquanto o sim piex  não tem II vésperas. Segue-se uma
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festa, cmbora simplex, o ofício da féria termina com a noa, 
e as vesperas são da festa seguinte, sem comemoração da 
féria. Ocorre um simplex  on simplificado numa féria maior, 
as vésperas do dia anterior são da féria, corno no saltério, 
com comemoração do sim plex  ou simplificado. Pois não se 
rezam as vésperas de um ofício, que na sua maior parte é 
simplificado. Pars maior trahit minorem.
262. 3. C om posição do ofício feriai. Invitatório, hino, os 9 salm os 
c  antífonas (omitido o versículo do l ." , 2 .“ noturno) e o versículo 
do 3 .“ noturno da féria respectiva. Lições e responsórios do próprio 
do tempo; no fim da 3.“ lição no tempo da páscoa —  T e  D eu m , o 
qual fora dêste tempo e na segunda-feira das rogações se omite.

Nas laudes se rezam nas férias menores as antífonas e salmos 
da 1 .“ série ; no advento, no tempo entre a setuagésim a até à se
mana santa, nas vigílias comuns (exceto a vigília da ascensão), nas 
quatro têm poras, da 2 .“ série.
263. A capítula  da féria respectiva. A oração, se não houver pró
pria, é a do domingo precedente. O sufrágio, fora do advento e 
do tempo da paixão (no tempo pascal com m em oratio  c n tc is ) , se 
não houver com em oração de um du p lex , de uma oitava, ou de um 
oitavo dia sim p lex , item na sexta-fe,ira depois da oitava da ascen
são e na vigília de pentecostes.

As preces feriais recitam -se no advento, na quaresm a até à se
mana santa, inclusive, nas quatro têmporas, niesmo se se fizer a co
memoração de uma oitava, de um d u p lex  ou sem idu p lex  (A. B. 
VIII, 3 ).
264. 4. A prim a é rezada como está indicado no ordinário c saltério.

a) Se nas laudes se tomou a 2.‘’ série, a prima tem além dos 3 
salm os costumados nm quarto salmo, a saber, o primeiro da 1 .“ 
série dc laudes, que havia sido omitido e substituído [lelo M iserere .

b) A capitula é : P a c e m : sé» nos dias dc domingo antecipado 
c do tempo pascal: R egi.

c) Se houver preces teriaís nas laudes, há-os também na pri
m a; se não, há dominicais.

5. T ê rç a , sexta , noa  como no ordinário e saltério. P reces fe
riais, se houver ria prima.

6. Vésperas como no ordinário, saltério, e próprio do tempo. 
Sufrágio e preces feriais como nas laudes.

7. Completas como no ordinário e saltério. Precès como na prima.

§ 66. AS OUATRO TÊMPORAS

265. 1. Nome. Quatro têmporas ou só têmporas se chamam 
a quarta-feira, a sexta-feira e o sábado das 4 semanas se
guintes: primeira da quaresma, primeira de pentecostes, ter
ceira de setembro e terceira de dezembro; nestas semanas 
há jejum.

2. Origem. Influíram provavelmente vários elementos. 
Conforme uns autores as quatro têmporas são o vestígio da 
antiga semana cristã com 3 dias de jejum; conforme outros.
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foram instituídas para santificar o início das 4 estações do 
ano. Mais provável é que sejam resultado de várias reflexões.

a) A idéia de jejum algumas vêzes por ano acha-se na 
escritura sagrada do antigo testamento. Êstes textos são ci
tados nas lições dos sábados das têmporas de setembro. Q 
profeta Zacarias (8, 19) menciona quatro épocas de jejum 
para Israel. O papa Leão Magno (Sermo 92 ; 79; 12) ensina 
que as têmporas fora da quaresma foram instituídas pelos 
apóstolos.

266. b) Foi em Roma que primeiro se celebravam as .3 
têmporas do verão, outono e inverno. O número 3 se explica 
por certas festas pagãs que ocorriam três vêzes por ano, 
feriae sementinae (inverno),* feriae messis (verão), feriac 
vindemiales (outono). As têmporas contrabalançavam os ex
cessos dos idólatras. Assim se explica o fato, um tanto es
tranho, de que o Oriente não conhece as têmporas. O Liber 
Pontifical is diz que o papa Calisto ( f  233) instituiu estas 
3 têmporas.

c) S. Leão Afagno menciona pela primeira vez as quatro 
têmporas relacionando-as com as 4 estações do ano. Deviam 
ser santificadas pelo jejum.

d) 0  papa Gelásio ( f  496) acrescentou as ordenações 
sacerdotais que ainda hoje se fazem nestes dias. (Cân. 
1006, §  2.) De Roma, as têmporas se propagaram para tô
das as igrejas de rito romano. A sua época só foi fix.ada por 
Urbano j l  (1095).

Como foi costum e antig^o cristão  je ju a r  an tes cias ordenações (At 13,
2 ), a  Ig r e ja ,  guardando êste costum e, con feria  as ordens nos dias de je 
jum . Segundo D urandus ( I I  c. 1 n. 21) as quatro têm poras são as pri- 
m icias do tempo, porque representam  cada vez o início de um a nova 
estação  do ano. Os clérigos são as prim ícias do povo cristão , porquanto 
estão em lu g ar dos levitas, os quais D eus reservou p ara  si em tro ca  dos 
filhos prim ogênitos de cada fam ília. P or isso convém, que as prim ícias 
do povo cristão  se jam  consag rad as a  D eus ju n to  coin as prim ícias do 
tempo, as quatro têm poras.

267. 3. A Liturgia das têmporas tem na quarta-feira dua.s 
epístolas. A razão histórica é n antigo costume romano e do 
outras Liturgias de ler duas lições antes do evangelho.

B eleth o  (c. 90) e D urando (V I, c. 8 n. 2) exp licam  as duas licões com 
a  a n tig a  re g ra  de que, no sáhado depois de um a q u a rta -fe ira  co m 'd u as l i
ções n a  m issa, se  podem ord en ar sacerdotes, e isto  seis  vêzes por ano. 
Na q u arta -fe ira  os candidatos eram  exam inados e por isso na m issa so 
acrescen tav a um a lição re la tiv a  ao sacerdócio, p ara  s ig n ificar que os or- 
denandos devem ser versados no antigo  e novo tesatm ento  p ara  poder 
In stru ir  o  povo,

Nos sábados das têmporas se lêem seis lições, mas provavel
mente antes eram doze, como ainda no sábado santo, por causa do 
escrutínio dos catecúm enos antes do batismo. A quinta lição é sem
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pre a chamada leciio  dc cam ino ignis do profeta Daniel. A sua signi
ficação  é profunda. Como os três jovens passaram  pela prova do 
fogo, assim os candidatos ao sacerdócio devem passar pelas provas 
exigidas pela Igre ja , conforme a lei apostólica: P rohentur primiim  
et sic  ministrenf. (1 Tim  3, 10; Durando VI, c. 10, n. 3 .) Depois 
dela antigam ente se realizavam tôdas as ordenações, ao passo que 
hoje são distribuídas pelas várias lições.

A r t i g o  I. Ciclo dc natal 

§ 67. O ADVENTO

268. 1. Prioridade dos cicios. A formação do ano litúrgico
teve início pelas festas de páscoa e pentecostes.

Só mais tarde acrescentou-se o ciclo do natal, o qual 
consideramos em primeiro lugar.

2. Natureza do ciclo do natai. O ciclo principia pelo ad
vento ( =  vinda), que abrange 4 semanas de preparação. As 
festas centrais dêste ciclo são o dia de natal de N. S. Jesus 
Cristo e a epifania. A epifania é mais antiga e liturgicamente 
superior (2i. ordinis), o natal, porém, (3i, ordinis) tem a 
prioridade nos mistérios do Redentor e dá o nome ao ciclo. 
Objeto  dêste ciclo é a aparição de Cristo na gruta, na cir
cuncisão, perante os magos, perante os discípulos em Caná, 
perante o povo no Jordão, perante Simeão no templo, perante 
os doutores (Dom. inf. oct. Ep.)
269. 3. H istória do advento. Na Espanha, já  o sínodo de
Saragossa (380) prescreveu 3 semanas de preparação para 
a epifania, cm que se celebrava outrora o natal de Cristo. 
Em Tours, o bispo Perpétuo ( f  491) ordenou 6 seimanas de 
preparação para o natal em 25 dc dezembro. Em Roma, 
o advento é mencionado no Gelasiano (fins do século V). 
Os domingos do advento foram por muito tempo em alguns 
lugares 5, ainda hoje no rito ambrosiano são 6, em Roma 
4 desde o V século. O rito grego não conhece o advento, 
mas sim um jejum de 40 dias.

O advento com eça no dom ingo próxim o à  fe s ta  de San to  André. (30 
de nov.) Se a fe s ta  ocorre na prim eira  m etade da sem ana, o advento co
m eça na fe s ta  ou no dom ingo precedente, do contrário , no seguinte.

A razâo m ística  porque Santo A ndré introduz o ano eclesiástico  é o  
seu empenho de conduzir seu irm ão P edro a  N osso Senhor.

A razão n atu ra l é o cálculo das 4 sem anas do advento. P ois êste 
não pode com eçar em 26 de novem bro, porque seriam  m ais que 4 sem a
n as (29 d ias), nem  em 4 de dezembro, porque seriam  menos que 4 se
m anas até  a  fe s ta  cU N atal. Só o dia .SO de novem bro regu la  o cálcu lo  
litú rg ico  en tre  27-11 e 3-12.

270. 4. Caráter do advento. 1) E ’ o tempo da. preparação 
para o aniversário da vinda do Salvador, causa de novas gra
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ças. Pois só a esta se pode aplicar o invitatório nas véspe
ras dc 24 de dezembro: Ilod ie  scitdis, guia veniet Dominus 
et mane videhitis gloriam ejus, repetido várias vêzes;' a an
tífona: Crastina die dclebitur iniquitas tern e; em 21 de de
zembro, a antífona: Quinta die veniet ad  vos Dominus.

E sta  idéia manifesta da vinda do Redentor inspira tôda a Li
turgia do advento. No l."  domingo do sdvcnto, o Senhor está lon
ge. A antífona das prim eiras vésperas é : N o m en  D om ini venit de 
lo n g ín q u o : A spiciens a lo n g e  ( l .°  R esp .); P ro p e  est rcgniim  Dei. 
(E vang.)

No 2." domingo: O desejo da Igre ja  é mais ardente, quase 
im paciente; leru sa lem , cito veniet salas tua. q u a re  m cerore consii- 
m eris. (1 .“ Resp.) T u  es, qui v enturus es. (E vang.)

No 3." domingo G a u d e te : P ro p e  est iam D om inus. (Invit.) Ale
grai-vos. Pois o Senhor já  está perto, G audete, D om inus cnim  p ro p e  
est. (C apit.) M edius vestrum  stctit. (E vang.)

No 4 .“ domingo: P u lch rio res  sunt ociili eius vi no ei den tes  eius 
la cte  ca n d id ío res  (2 .“ R esp .); V idebit om nis caro  salutare D ei. 
(E van g .) Depois os textos do dia 21-24 de dezembro.

271. 2 )  O advento é o tempo de preparação para a segun
da vinda de Jesus Cristo como muitos textos o provam, mas 
só em segundo lugar. Os hinos nas matinas, laudes e véspe
ras mencionam primeiro o nascimento de Jesus, em segundo 
lugar o liltimo juízo, do mesmo modo a oração da vigília.

.3) Na Liturgia sc encontram continuamente os dois ele
mentos: da penitência e da alegria.

a) Os sinais de penitência: no ofício do tempo, não se 
canta Te Deum; rezam-se as preces feriais; missa sem Cdó- 
ria com paramentos roxos, sem órgão, ornato simples do 
altar; o diácono e o subdiácono não usam dalmática nem tii- 
nicela (vestim enta Icetitice; Pontif.); em lugar delas se usa 
0 estolão para o diácono nas igrejas maiores e as igrejas pa
roquiais, quanto a êste efeito, são igrejas maiores (d. 3352 
ad 7 ) ;  nas outras o diácono e subdiácono vestem só alva, 
estola e manipulo. (Miss. rubr. XIX, 6, 7.)

b) Os sinais dc alegria são: sempre aleluia; o vivo de
sejo do Redentor nas antífonas ad laudes nos domingos e 
na última semana; as antífonas O ad vésperas; no domingo 
Gaudete, em que os paramentos podem ser côr de rosa, é 
permitido o órgão e o uso da dalmática e da tunicela.

4 )  As regras litúrgicas mencionadas obrigam só nas fun
ções litúrgicas do tempo, não obrigam porém nem nas festas 
nem nas funções extra-litúrgicas, p. ex., devoções e bênção.
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272. 5. O advento é símbolo do tempo antes do nascimento 
dc Jesus Cristo. Os suspiros: Rorate, cæli, desiiper et nitbes 
plnant lusturn (Is 45, 8 )  e numerosas aspirações distribuídas 
por tôdas as partes do ofício e da missa claramente o provam.

6. O uso do presépio, antigamente muito espalhado no 
Brasil, merece ser preferido ao da árvore de natal, que é or
nada também pelos incrédulos e pagão.s modernos.

7. Entre os sinais de alegria deve-se contar o culto es
pecial da SS. Virgem, devido a ela como mãe do Menino 
Deus. Nos responsórios e antífonas é ela muitas vêzes men
cionada; a oração de B eata  está prescrita como comemoração 
comum, e em muitos lugares cantam-se as missas; Rorate. 
Durante o tempo do advento ocorrem duas festas solenes 
com suas oitavas.
273. a. Im aculada Conceição, a 8 de dezembro, em honra 
de Maria, concebida sem pecado.

Os primeiros vestígios desta festa encoiitram -se no Oriente em 
meados do século VIIÍ, no Ocidente no século IX ; em Nápoles, na 
Inglaterra pelo ano 1100 já  se encontra com o nome de “Conceição 
da B . V. M aria”. Espalhou-se rapidamente. Sixto V, O. F. M. a 
introduziu no calendário romano, Clemente IX  ( f  1670) acrescen
tou a oitava, Pio IX  com imenso júbilo de todos os fiéis definiu 
em 18,54 o dogma da Imaculada Conceição e elevou a festa a dia 
santo de guarda.
274. b. N ossa Senhora de Guadalupe, no México, padroeira 
da América Latina, a 12 de dezembro; antigamente a 25 de 
fevereiro.

Em 1531 M aria SS . apareceu a um índio mexicano, João Diogo, 
e o encarregou de pedir ao bispo que mandasse construir um san
tuário em honra dela. Como o prelado desejasse uma prova da ve
racidade da mensagem, Maria Santíssim a apareceu a Diogo outra 
vez, entregando-lhe rosas lindíssimas, apesar do inverno, tempo 
em que não havia flores. Na capa, em que as levou ao bispo, apa
receu pintada a imagem da Mãe de Deus tal qual Diogo a tinha 
visto, Foi prova suficiente para se reconhecer que a mensagem era 
genuína. Erigiu-se um templo magnífico.

§ 68. FESTA  DO NATAL 
De beleza e encanto admirável são as festas da igreja e 

merecem ser tratadas com esmerado cuidado. Com razão diz 
S. João Crisóstomo (In s. bapt. Salvat. MG 49 p. 365) : “Mui
tos celebram as festas e conhecem os seus nomes, mas ig
noram a sua origem histórica e ocasional. Merece isto a cen
sura de proceder muito vergonhoso e ridículo.”

1. 0  centro do ciclo do natal é a festa do nascimento 
dc N. S. Jesus Cristo junto com a epifania, na qual antiga-

Ourso de L itu rg ia  —  9
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domente, por algum tempo, foi comemorado o dia natalício 
Redentor.

275. Nenhuma festa  do natal era conhecida nos 3 primeiros 
séculos. Concluímos êste fato do silêncio dos escritores da
queles tempos, que, enumerando os dias da festa, mencionam 
só 0 domingo, a páscoa e o pentecostes, p. ex., Tertuliano 
e Orígenes. Êste ultimo até afirma que somente os ímpios, 
como os Faraós e Herodes, celebravam o dia do seu nasci
mento. 0  concílio de Nicéia não faz menção da festa do 
natal. Eusébio também não fala dela. Arnóbio (peia volta 
de 300, Advers. gentes 1 c. 34 ; ML 5 p. 758) ria-se dos pa
gãos, porque celebravam o nascimento dos deuses. Em tal 
atmosfera a festa do natal era impossível.

2. Pela primeira vez é mencionada no dia 25 de de
zembro no ano de 354 em Roma, no catálogo das festas, cha
mado: D epositio Martynim, com a rubrica “VIÍI Kal. lanua- 
rii natus Christus in Betleem ludeas.” Mas, há razões sufi
cientes para supor que já  no ano de 336 a festa foi cele
brada neste dia. De Roma ela se estendeu rapidamente pela 
Itália, região de Antioquia, Capadócia, Constantinopla, Je
rusalém, Egito e Armênia.

276. 3. A data de 25 de dezembro não é o dia natalício de 
Jesus Cristo, como todos o admitem. Clemente de Alexandria 
(Strom. I, 145) refere que uns o celebravam no dia 19 ou 
20 de abrii, outros em 20 de maio; outros preferiam o dia 
28 de março ou a festa da epifania. Em Roma foi fixado 
para o dia 25 de dezembro. Quais fôssem as razões de es
colher êste dia, não as sabemos.

a) E xplicação levitica. Alguns autores quiseram apro
veitar o s. evangelho, Lc 1, 3. 8. Ali se diz que Zacarias era 
da tribo de. Abia. As 24 tribos revezavam-se no serviço do 
templo numa ordem constante. Partindo, portanto, ou do 
princípio do serviço sacerdotal no novo templo ou do fim 
na destruição de Jerusalém e atribuindo à tribo Joiaribe, por 
certas razões, o primeiro lugar, calcula-se o tempo do nas
cimento de Nosso Senhor. Mas em vão. Pois todo o cálculo 
carece de fundamentos sólidos.

b) A explicação simbólica. Foi outrora opinião que Nos
so Senhor morreu no dia 25 de março. Conforme o simbo
lismo dos números deveria também ser concebido no dia 25 
de março e por conseguinte nascer no dia 25 de dezembro.

www.obrascatolicas.com



I. Liturgia Gcral.  Gap. IV; Tempo Sacro 131

I

Deve-se respeitar a habilidade de combinação do autor. Mas 
iião se entende como uma idéia artificial possa produzir uma 
festa litúrgica. Nem a base é sólida.

277. c) A explicação histórica. Foi indicada já por Petavius 
(j- 1652), e é sentença comum. Consiste na substituição da 
festa pagã do sol natural pela festa cristã do Sol divino, 
jesus Cristo.

A base certa desta explicação é a festa pagã do sol in
vencível (so lis invicfi). Atesta-nos esta festa: a) o calendário 
(ie Filócalo do ano 354 com a rubrica: “VIII Kal. Jan. 
N (atalis) invicti (So lis ) .” b) o calendário do astrólogo 
Antíoco do ano c. 200 ; c) as festas celebradas no fim do 
ano pelo imperador Juliano em honra do Sol invictas, d) 
desta festa fala S. Agostinho (s. 190 in Nat. D .) ,  mui pro
vavelmente, dizendo: “Celebremos êste dia não como os in
fiéis por causa dêste sol, mas por causa daquele que fêz 
êste sol.”
278. E sta  festa  pagã, dedicada a M itras, deus benfazejo, deus da 
luz, foi substituída pela festa  cristã do natal de Nosso Senhor. Con
forme a lenda pagã êste deus da luz, so l invictas, nasceu à meia 
noite de 24 para 25 de dezembro, saindo de uma pedra. Foi ado
rado pelos pastores (circunstância provavelmente tirada do sto. evan
gelho). Adulto, venceu o touro inimigo, e, por causa disto, era o 
deus preferido pelos soldados (D ict. Arch. M itras) e celebrado prin
cipalmente pelos imperadores no fim do século IIÎ. O próprio Cons- 
tantino, ainda pagão, mandou cunhar uma moeda com a inscrição; 
SoH invicto com ití (Pauly, M itras), indicando que os imperadores 
sc consideravam como deuses, O culto de M itras era geral em todo 
0 império romano desde a, Inglaterra até à Á frica e à Pérsia, como 
provam os numerosos santuários de M itras encontrados nas excava- 
ções. 0  progresso do cristianism o, o seu triunfo sob o domínio de 
um imperador cristão era incompatível com o sincretismo cultivado 
por muitas pessoas até então. U rgia uma decisão. Abolir a festa 
do so l invictas, que era festa do imperador, era impossível.

Portanto, os cristãos a transform aram  numa festa litúrgica, 
método êste que foi também aplicado em outras festas. Ficaram  com 
o dia, eliminar.am o M itras e consagraram  a festa ao nascimento 
de Nosso Senhor, no qual se verificam  eminentemente tôdas as qua
lidades atraentes, que os pagãos atribuíam ao seu ídolo M itras. 
P ois jesu s  Cristo é a verdadeira luz dos crentes, o Sol de ju stiça, 
nasceii da Virgem  e foi adorado pelos pastores.

279. Tam bém  contribuiu para esta substituição a figura do peque
no M itras. Um altar pagão achado recentemente ern Treves repre
senta 0 nascimento dêste deus da luz. E ’ surpreendente a sua se
melhança com o Menino jesus, como se vê pela com paração da 
figura de M itras com o do Menino Jesus, obra moderna. T ôdas es
tas circunstâncias lembravam 0 Menino Deus. As autoridades acha
ram nisto um estímulo para proceder à mudança, os cristãos, con
vertidos do paganism o, não tinham dificuldade em aceitá-la. Pois
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0 dia 25 de dezembro conservava-se para o nascimento de Deus, não 
já  de um Deus im aginário, mas do Deus vivo. Assim o dia 25 
de dezembro não só não perdeu nada do seu brilho, mas foi en
riquecido com nova glória. (H olzm eister, Cronologia, p. 39 .)

A festa  cristã foi o golpe de morte para M itras, cujo culto de
caiu rapidamente, e utn novo triunfo do Menino Jesus, tão combatido 
pelos idólatras de M itras, O mérito desta reform a cabe ao papa 
.Silvestre (314-335). Pois com boa razão se afirm a que a festa do 
natal já  existia no ano de 336. (D ict. d’arch. X )I p. 912.) Júlio
1 reinou de 337-352. P or conseguinte não foi êle que introduziu 
esta  festa, mas Silvestre, homem enérgico e reform ador da Liturgia.

■ A lenda de Mitras tem o seu fundamento no solstício do 
inverno, a partir do qual o sol outra vez se levanta no he
misfério do norte. Chamar isto nascimento também é con
forme ao nosso modo de falar: nasce o sol todos os dias.

280. 4. Privilégios. 1) A recitação solene do martirológio.
2 )  As três missas já em uso antes do século VI. Têm elas 
a sua origem em circunstâncias locais de Roma (Braun s. v.) 
e simbolizam, conforme explicação posterior, o nascimento de 
Jesus Cristo do Pai, o seu nascimento temporal da Mãe, o 
nascimento místico nas almas. Por causa das 3 missas (Li
turgias) 0 dia do natal é dia polilitiirgico.

A primeira missa (a “missa do galo” porque é rezada 
quando o galo canta pela primeira vez) não pode começar 
antes de meia-noite. Deve scr missa paroquial (cân. 821, § 
2 ) ,  portanto não privada, mas celebrada com assistência do.s 
paroquianos. Nas casas religiosas e pias, um. sacerdote pode 
dizer as três missas (I. c. 3) com as portas abertas a pessoas 
estranhas, segundo a interpretação de vários autores. (REB, 
1942, p. 1002.) Durante (intra m issam ) tôdas as missas se 
pode distribuir a comunhão. (C. B. 224 ; Pont. C. Cod. 
16. III . 36.)

A segunda missa antigamente era rezada na igreja de
S. Anastácia. Pio V a substituiu por uma missa em honra de 
Jesus Cristo, mas prescreveu a comemoração da santa.

0  sacerdote que diz só uma missa, tome a primeira, se 
celebra de noite; a segunda, se de manhã; a terceira, se de
pois de nascer do sol. (d. 3354.)

A missa do galo foi introduzida provavelmente par;i 
igualar a festa de natal à solenidade da páscoa com vigíli;i 
e missa noturna. Talvez influísse o costume de Jerusalém. 
Não remontará além do séc. IV.
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Aftar de Mitras achado em Treves. 
A  mão direita do menino toca no 
zodíaco. A  esquerda sustenta o 

globo terrestre, que êle deve 
iluminar.

O nascimento do Mitras de uma 
pedra. A sua figura infantil lem
bra 0 Divino Infante. Restaurado.

Para comparação:
O Menino Deus: arte moderna.

Custódia do Segundo Con
gresso Ei.icarístico Nacio
nal, em Minas Gerais: de 
prata dourada, dê 2 m 8 cm 

de altura.
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C A P E L A  D E  N. S. D A  P i S D A D E ,  
EM P Ô R T O  A L E G R E  

Arte moderna: as linhas conver
gentes e fechadas em cima Cjuerem 
prender o olhar e dirigi- lo  para 

o Altar  e o SS, Sacramento.

§ 69. A OITAVA DO NATAL

281. 1- A oitava do natal admite a celebração de festas de
santos: dc S. Estêvão, S. João Evangelista, Ss. Inocentes, S. 
Tomás Becket, S. Silvestre. Fora de S. Tómás ( f  1170) ne
nhum é celebrado no dia histórico da sua morte. As festas, 
porém, são antigas: as de S. Estêvão e S. João do séc. IV, 
a dos inocentes do séc. V, a de S. Silvestre ao menos do 
séc, Vlí, talvez mesmo do séc. V ou IV.

As razões por que a êstes santos foram  reservados os dias ime
diatos ao natal de Cristo, eram , como parece, litúrgicas. A festa do 
natai é o inicio e o fundamento das outras festas solenes, diz S. João 
Crisóstom o. Por isso pareceu conveniente que fôsse destacada por 
uma coroa de santos, dos mais célebres, dignos representantes da 
igre ja . Realmente, S . Gregório Nisseno ( f  394) contemporâneo da 
introdução da festa do natal a 25 de dezembro no Oriente, mencio
na no dia 26 S. Estêvão, a 27 S . Pedro, João e '1'iago, como repre
sentantes de todos os apóstolos, a 28 S. Paulo, logo os mais in
signes santos da primitiva igreja . As únicas testem unhas da antiga 
série são S. João e S. Estêvão, talvez, diz Beletho (c. 7 0 ), porque 
nestes dias foi consagrada urna igre ja  em honra dêles. Durandus (VH, 
c. 42, n. 2 ) aduz razões místicas. Seguindo a S. Bernardo, chama a 
S. Estêvão, S. João e aos Ss. inocentes companheiros de Cristo. 0  
divino Redentor, diz êle, quer ser acompanhado de m ártires de tôda 
espécie: um m ártir de desejo, S. Jo ã o ; outros só de fato, os Ino
centes; quia non loquendo, sed  m oriendo Christum con fessi sunt 
(B re v .) ; e um m ártir de desejo e de fa to : S. Estêvão.
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0  dia 31 de dezemliro é consagrado ao papa S. Silvestre, pro
vavelmente porque prescreveu o dia 25 de dezembro para a festa dc 
natal e mereceu assim ser comemorado duranie a oitava, Mas a 
.sua festa não é feriada, porque a aplicação da missa pclo povo não 
foi prescrita pela Igreja em honra dc S. Silvestre, mas ern agrade
cimento dos benefícios recebidos durante o ano que finda.

282. 2. A festa  dos Inocentes tom caráler de luto, indicado
irelos paratnento.s roxos, porque não entraram no ccn e sim 
110 limbo. Mas já  Durandus rejeita esta explicação. (V ll,
c. 42, n. 11.) Adverte que S. João Batista também não en
trou logo na glória e, contudo, a festa dêle tem côr branca, 
Gloria e Te Deum. Por conseguinte, a razão verdadeira deve 
.ser outra. E ’ o luto das mães aflitas. “Vox in Rama audita 
est, ploratus et uliilaíus multus” (Evangelho do dia). No 
oitavo dia, porém, ou se cair no domingo ou fôr do rito de
l)rimeira classe, a festa é celebrada com os sinais de alegria 
e cor vermelha. Pois o domingo é dia cie ressurreição e o nú
mero oito símbolo da perfeição, obtida pela glorificação ce
lestial e a futura ressurreição. (Beletho c. 70.)
283. 3. A circuncisão de Nosso Senhor, a 1." de janeiro. No
oitavo dia depois do nascimento, o Menino Deus foi circum-
cidado. A festa encontra-se primeiro na Gália (5 6 7 ) ,  na
Espanha, no séc. VII, em Roma, não antes do séc. IX, sendo 
celebrado só o oitavo dia de natal.

Foi iritrodiihida: 1) contra os abusos dos saturnais, festas licen
ciosas pagãs. E ’ mencionada no sínodo de T ours (5 6 7 ) ; 2 ) para 
santificar o comêço do ano civil por uma festa  cristã, substituirido-se 
o idolo Jano (ianua), deus da entrada do novo ano, por Jesus Cristo, 
a única “porta” (ian u a)  da felicidade; 3 )  para encerrar a oitava 
de natal; 4 ) para honrar a M aria Santíssim a, dever de gratidão, por- 
i|ue nos deu o Redentor do mundo. Das Liturgias orientais, a grega, 
s iríaca e jaco b ítica  logo no dia 26 de dez. celebram a festa de Nos
sa Senhora. (N illes, Kal. man. 1, 366 ; 4 66 ; II, 7ÜU; Stim. d. Z. 
liK)4, ]). 554.) No calendário romano ainda no séc. X II, além da mis
sa da oitava, neste dia havia uma em honra da Mãe de D eiis ._ (B e
letho, c. 71 .) E stá  é a razão por que o ofício atual se compõe de 
elementos das festas da oitava, da circum cisão e de M aria Santíssim a.

Na circuncisão o Menino recebeu o nome. P or isso, a festa do 
S S . Nome de Jesus, concedida em i5 3 0  aos Franciscanos e prescrita 
em 1721 para a Ig re ja  universal, celebra-se no domingo que cai no 
(lia 2, 3 ou 4  de janeiro , conforme as rubricas.

§ 70. A FE ST A  DA EPIFANIA

284. 1. A epifania {apparitio; Dia de Reis) é uma festa  
coletiva  dos três milagres; “hoje a estrêla conduziu os magos 
ao presépio, hoje nas bodas a água se tornou vinho, hoje 
Cristo quis ser batizado por João no Jordão para nos salvar.”

www.obrascatolicas.com



136 R e u s ,  Curso de Liturgia

li« >

(Ant. de Magnif.) Jesus, portanto, apareceu como Deus aos 
magos pagãos, aos apóstolos cm Caná c ao povo israelita 
no Jordão.

2. No Oriente. Epifania era a festa do nascimento de 
Jesus Cristo, mas só depois do ano 300 (Molzmeister, p. 4 0 ) ,  
e do seu batismo. Depois foi acrescentado o milagre de Caná. 
No Ocidente também se comemorava neste dia o nascimento 
do Redentor, ao menos em um ou outro lugar, não em Roma. 
As palavras do prefácio e do coinrmmicantes da epifania: in 
suhstantia nostrce mortalitatis apparuit ou corporalis apparuit, 
não provam que em Roma a epifania era a festa do nasci
mento de Jesus Cristo, nem pela suposta antiguidade, por 
serem relativamente recentes, nem pela prioridade da com
posição, por serem em parte tomadas da festa do nata! e su
porem a existência desta festa. (LThK X, 777.) Mas, desde 
que o dia 25 de dezembro foi admitido como dia fixo do 
natal, o objeto principal da epifania é a adoração do Menino 
Deus pelos magos e a vocação dos pagãos à Igreja. 0  dia 
da festa é a data de 6 de janeiro, tanto no Oriente como no 
Ocidente. Tem o seu fundamento na tradição dos basiüdia- 
nos, seita gnóstica do princípio do II século. Que esta tra
dição mereça tôda a confiança, não é certo. Ao menos tôda 
a Igreja grega aceitou-a como verdadeira. (Holzineister, 
Chron., p. 104.) A vigília aparece pelos fins (io século VII, 
a oitava no século V ííí.

E pifania  era um têrmo conhecido entre os pagãos e si
gnificava a aparição do deus Apoio. Como têrmo cristão 

, (Dict. d’Arch, V, 199), epifania (ia  epifania, neutr. pl.) é 
têrmo técnico c significa na teologia grega a incarnação do 
Fiiho de Deus, junto com o nascimento.

A comemoração dos três mistérios da festa: adoração 
dos magos, bodas de Caná e o batismo dc Jesus Cristo tal
vez seria ocasionada por costumes e festas dos pagãos, entre 
os quais os cristãos viviam. Celebravam-se neste dia. Mas a 
comemoração cristã não é cópia delas nem tem a mesma 
raiz que elas.

a) A doração dos m agos. E s tá  em re lação  com a fe s ta  do nascim ento 
de Je s u s  Cristo. A fe s ta  do n ata l no O riente provavelm ente está  ocasio
nada pela fe s ta  pagã do equinócio do inverno, na qual os pagãos celebravam  
o n ascim ento do deus pagão Aion (so l), já  m uito tempo antes de Cristo. 
D isso nos fa la  E p ifân io  (séc. IV ) dizendo que em a  noite de 5 p ara  G 
de ja n e iro , segundo o calend ário  ju lian o , os p agãos levavam  um a crian ça 
pelo in terio r do tem plo com  a  exclam ação : “a  virgem  deu à  luz o aiun." 
Um outro escrito r p osterior (cu ja  n oticia  foi confirm ada, D ict. d ’Arcli. 
X I I ,  p. 912) diz que Isto se faz ia  no d ia  24 p ara 25 de dezem bro e que ao 
g r ita v a : "cresce a luz”. A solução da d iferen ça  d as duas d atas está  no fo-
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uômeno astronôm ico da prece.ssão do sol. O ponto equinocia.l se m uda 
devagar continuam ente. Km A lexandria atend eram  na rnudanga e celebra, 
viiiu o nascim ento do aion no dia 2.') de dezem bro. Nos outros lugare.s não 
Hiibiam nada d a  m udança do equinócio e continuavam  a  fe s te ja r  o dia 
(i de jan eiro , ou m cllior a noite de 5 p ara 6 de jancii-o. H avia p ortan to  
110 d ia 6 de jan e iro  um.a fe.sta pagã do nascim ento de um deus, cu jo  nome 
variava: Aion, D ionísio, O síris, buB ares. P a ra  contrabalan çar esta  fe s ta  
pagã os cris tão s  do O riente celebravam  a fe s ta  do N atal de Je s u s  C risto , 
mas só depois do ano 300 m ais cu  menos. Quando em Roni,a a  fe s ta  do 
natal foi fixad a  p ara  o d ia  2.5 de dezem bro e a  d a ta  rom ana e ra  o b 
servada tam bém  no O riente, p ara  a fe sta  da ep ifania  restou  do m istério  
(le B elém  só a  adoração dos m agos, e com êlcs a vocação dos gentio.s 
]>ara. o reino do Mes.sias.

b ) As bodas de Caná. No dia 5 p ara 6 de jan eiro , conform e E p ifân io  
re la ta , o povo pagão cm m uitos lu g ares celebrav a  a  fe s ta  do nascim ento 
do deus D ionísio . E r a  crença geral que neste dia a  águ a tira d a  de fo n 
tes se transform ava em vinho. Os sacerd otes pagãos por m aquinism os ar- 
liíio ia is  sabiam  im itar ta is  transform ações. E m  várias ig re ja s  do O riente, 
o.s fié is  ne.ste d ia  tirav am  águ a de poços e fontes, e m ais tard e de rios, 
a tribu in d o-lh e fò rças m ilagrosas, conservando os costum es populares e su 
gestionados pelos pagãos. P a ra  so b re p u ja r a  fe s ta  ipagã, ap rov eitar a  idéia 
da águ a fe ita  vinho e desviar a  fan tasia  popular dos ídolos p ara  o R ed en 
tor, a Ig re ja  celebrou  o m ilag re h istórico  de Caná, em que se tirou  ág u a  
de um a fon te e .se converteu em vinho. A ssim  se exp lica o segundo ele
mento da Ep ifania .

c) B atism o  de C risto  no Jo rd ão . A E p ifan ia , celebrad a  no dia G de 
Janeh'o era  a fe s ta  da ap arição  de Je s u s  C risto  em carne pelo nascim ento 
corporal. Mas esta  palavra sig n ifica  tam bém  a  aparição n a glória, como 
aiiuela no batism o do Jo rd ão , em que Ê le revelou o seu nascim ento e ter
no do P a i celeste. A id éia  da água e do rio  por outros m otivos tam bém  
He lig ara  a  esta  festa . Os basilid ianos celebra,vam n este d ia  exclusiv.a- 
inente o batism o no Jo rd ão . E  assim  se exp lica  o te rceiro  m istério  da 
festa  c r is tã  da E p ifan ia .

Em  Je ru sa lé m  se exp licava a reunião dos dois m istérios do n asci
mento e do batism o de Je s u s  C risto  no m esm o dia, pelas palavras d a  sa - 
j.;fada escritu ra , que no m omento do batism o o R ed entor “começou a  en
tra r  no seu 30.° ano de idade" (L c  3, 2 3 ): celebrou portanto aproxim a
dam ente o an iv ersário  do seu nascim ento. (D ict. d ’arch. V  p. 190.)

Qual d êstes trê s  clcrnentos foi o prim eiro a  oca..sionar a fe sta  não é 
ccrlo . Provavelm ente foi o batism o, como parece constar pelo uso dos 
basilid ianos. O segundo elem ento foi o nascim ento de Cristo, o qual su bsti- 
lulu 0 nascim ento de Aion. O terce iro  elem ento foi a adoração dos m a
gos, ocasionad a pela fixação  do natal p ara o dia 25 de dezem bro n a ig r e ja  
nmian,a.. (S tim m  d. Z. ]939, p. 207-225.)

285. 3. Por que se omite nas Matinas: Domine, labia  mea,
o invitatório e o hino e sc começa logo pelo salmo (Jo 1.® 
Nolnrno? Durandus (VI c. 16, n.“ 8 -9 )  responde que em al
gumas igrejas se tem êste costume, para indicar a prontidão, 
com que os pagãos vieram, quando a estrêla apareceu. O in- 
vitatório não se diz, porque os pagãos não foram convida
dos por um profeta falante, mas por uma estrêla innda, en
vergonhando os que ouvem prega(Jores e são vagarosos para 
crer e adorar Nosso Senhor.

Esta interpretação é mística. A razão histórica parece 
ser 0 costume antigo de que fala Amalário de Metz: “nosíra 
regio in prsesenti officio solita est unum omittere de consue- 
lo more id est invitaíôrium. Inviíatorius est psainuis Venite 
fxiiltemus Domino.” (ML 105 c. 21 p. 1275.) Omitir no iní
cio o sl. Venite é antigo costume galicano e remonta com a 
l.iiurgia galicana até ao séc. V ou IV.
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A antiguidade dêste costume é com provada: a ) pelo modo an
tigo da construção do ofício, prescrevendo os sl. 94, 9.5, 96 com nú
m eros seguidos; b ) pelas diferentes Iraduçõcs do sl. Venite, usadas 
uma por S. Bento no início do ofício, outra no terceiro noturno an
tes de S. Bento tomada do saltério galicano; c) pela colocação do 
sl. Venite. no início do ofício, só prescrita por S. Bento e não an
te s ; d) pela forma do ofício da oitava com o sl. V enite  no mício, 
introduzido no século V lll; e) pelo teor do invitatório festivo do 
ofício do dia 6 de janeiro : V enite adorernus eum  quia ipse est D o- 
ininus D eu s n o ster  próprio para uma festa  em que se veneram os 
dois mistérios do natal e da epifania, como existia na Gália no séc. 
IV, ao passo que nos ofícios posteriores se distinguem as duas fes
ta s : C hrisíus natus est n o b is ; C hristus apparuit nobis. O ofício do 
dia 6 de janeiro é o único de estrutura antiga conservado na Igreja. 
O invitatório é próprio dêle e guarda ainda o nome: “antífona”, de 
que fala S. Bento na sua regra, usando “antífona” em lugar de 
invitatório!

o  sl. 94 com o in v itatório  era  cantado no terce iro  noturno provavel
m ente por causa do povo, que na fe s ta  da ep ifania a ss is tia  ao ofício  no
tu rn o  (Ordo rom. X I ;  MD 78 p. 1035), m as só do terceiro  noturno em dian 
te. A ssim  o sl. 94 servia  de convite solene ao povo p ara  tom ar p arte  nas 
funções sagradas. Sem elhante costum e se conserva a té  ho.1e na fe sta  de 
n a ta l n as regiões de in flu ên cia  galicana. C an ta-se o “Ven ite exsu ltem u s” 
e 0 terce iro  noturno e segue-se a  m issa de galo. E m  algum as regiões na 
ep ifania  o sl. “V en ite” não se rezava no 7.» lu g ar no inicio do terceiro  no
turno, m as no fim  do segundo, no 6.» lugar. (B eieth o  c, 73.) E ’ posição 
incom preensível p ara um salm o tão solene de convite, m as m uito natural 
considerando a en trada sucessiva do povo na ig re ja  no fim  do segundo 
■noturno, a fim  de a ss is tir  ao terce iro  noturno e às dem ais funções. O 
salm o de convite satisfaz  n este caso perfeitam ente ao seu fim.

O número dos magos nos antigos autores varia entre 3 
e 12. Mas desde Leão Magno o número 3 é tradicional. Os 
nomes aparecenj no séc. XI e são pura invenção.

286. 4. Funções especiais da epifania são a publicação so
lene das fe.stas móveis, prescrita no Ccer. Episcoporum  e an
tigamente necessária por causa da dificuldade de calcular a 
data da páscoa; e algumas bênçãos de água (lembrança do 
batismo), de ouro, incenso, mirra e giz, e a incensação das 
casas.

Os párocos todos os anos na festa da epifania anunciem 
ao povo as festas móveis segundo a fórmula publicada na 
folhinha brasileira. (C. B. n. 36ü § 1.)

Nesta mesma festa ou em outra determinada pelo ordi
nário do lugar, os curas d’almas, depois do sermão sôbre a 
fidelidade em guardar o grande dom da fé, recitem junto 
com o povo em língua vulgar o símbolo apostólico e renovem 
os votos batismais. Todos os domingos e nas outras festas 
de guarda, antes da missa poraquia! ôu antes da catequese 
dos adultos, recitem junto com o povo com voz clara e dis
tinta os atos de fé, esperança e caridade e de contricão. 
(C. B. n. 472.)
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287. 5. Desde 1921, a festa da S agrada Fam ília, instituída
|uir Leão Xlfl, foi prescrita para o dorningo na oitava da 
cpifuiiia. A festa tem importância muito atual por ser a fa
mília cristã ameaçada de ruina pelo bolchevismo.

§ 71. PURIFICAÇÃO D E MARIA SS.

288. 1. 40 dias depois do natal, em 2 de fevereiro, cele- 
bra-se a festa da purificação dc Maria. (Nossa Senhora das 
t-'andeias, da Luz, lumen genliurn, dos Navegantes stella ma
ris, da Candelária.) E ’ festa do Senhor por ser a comemo
ração da apresentação do Aáenino Jesus no templo, de en
contro com o santo velho Simeão. (Occursiis Domini, ypa- 
pantè.) Os seus primei'ros vestígios remontam até ao IV sé
culo. Em Jerusalém foi festa soleníssima, igual à páscoa, com 
procissão, sermão e missa (Etéria). Em Constantinopla foi 
introduzida antes-de 518, em Roma, no século VI-VII.

2. Em R om a  a procissão substituiu uma procissão pagã 
dc lustração: am bm bale (in ambiiii urbis), um fato, que an- 
ligos autores afirmam. “Quam solemnitatem transtulimus in 
honorem B e a ts  Virginis.” (Serm. Corb. X séc.) Mais recen- 
le 6 a distribuição das velas. A procissão fazia-se antiga
mente com paramentos pretos, agora com paramentos roxos, 
c não se transfere para outro dia, ca.so a festa da purifi
cação deva ser celebrada mais tarde.

A razão mais profunda da introdução desta festa é provavelmen- 
Ic um antigo costume romano baseado nos sentimentos de piedade 
c inêdo. Pois sendo fevereiro o último mês de então estava consa
grado ao culto dos mortos com a festa de parentalia . (Pauly VI, 
2056 sq .) Portanto honravam os mortos, mas também como autores 
(le males os temiam. P ara  se defender contra os males, a morte e 
o influxo de poderes invisíveis, as doenças, mormente a peste, a 
ealerilidade (G eiásio  1, 492-496 ; ep. contra Androm. ML 59, p. 110), 
era preciso purificar-se. P or ser êste mês destinado à purificação, 
íoi chamado feb ru a riu s , nome êste derivado de feb ru a re , que signi- 
tica purificar. A purificação se fazia todos os anos nos lup^crcatia 
uo dia 15 de fevereiro e no am burbaU a, no princípio dêste mês. Nos 
liiprrcalia  os sacerdotes pagãos e outros indivíduos passavam pela 
(-idade batendo nas pessoas com quem se encontravam, homens e 
iiiulheres para expelir o “mal”. Nos am burbalia  os participantes (P au 
ly, I, p. 1817) levavam fachos ardentes, aproveitan(Jo o poder puri- 
licacior do fogo e da luz. No fundo o dia da purificação foi uma 
lesta sanitária popular da primavera. (Cf. n. 101.)

(juando os cristãos começaram a celebrar o natal.de Jesus Cristo, 
(1 costume pagão da purificação devia cham ar a sua atenção para a 
luiriíicação da ilibada Mãe de Deus, êste mistério tão simpático, que 
coincidiu com a festa  pagã e era muito própria para substituí-la. 
Celebraram -na no dia 14, depois no dia 2 áe fevereiro já  que se ce-
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lebrava o natal no dia 6 de janeiro , ou 25 de dezembro. O costume 
pagão romano facilmente se tornou conhecido no Oriente pelos mui
tos romanos que la se achavam como m agistrados, soldados ou ro
m eiros e podia assim ocasionar a festa da purificação. P a ra  os cris
tãos 0 mal se condensou no demônio e no pecado, que se deve ex
pulsar pela penitência. Êste é o fundamento provável da procissão 
da penitência em Roma. No Oriente a procissão tomou um caráter 
festivo. A festa portanto parece ter subsituído uma festa  pagã. Quan
do se celebrou a íesta  da purificação de Afaria Virgem tio dia 2 dc 
fevereiro, o dia dos parentalia  era livre para a festa de S. Pedro,
que substituiu esta festa  pagã. (Cf. 438.)

N a vida dc S. Teodósio (séc. V I) conta-se que no tempo do im perador
M arciano (450-457) a m atrona rom ana H iqu élia  deu a  idéia de se levarem
n a procissão  do d ia  2 de fevereiro  velas acesas em com em oração d as pala
vras de Sim eão: “luz  p ara  a  ilum inação dos g en tios .” (Stapper, L it. p. 
SOO.) E s ta  n otícia  parece con firm ar a  exp licação acim a dada sôbre a  ori
gem  da festa . P o is  foi um a rom an a que teve a  id éia  das velas acesas, 
provavelm ente porque tin h a  visto  a  m esm a co isa  em R om a. G u eranger c ita  
em favor d esta  exp licação { I I I ,  p, 519) B ento  X IV , M enard, Rocca, 
H enschenius.

§ 72. A BÊNÇÃO DAS VELAS, DA CINZA 
E DOS RAMOS EM GERAL

289. Observações.

1. Nestas três funções deve dar a bênção o mesmo sa
cerdote  que celebra a missa (d. 2783 ad 2 ) ,  com exceção 
do bispo. 0  cruciferário revestido de tunicela ou cabula do
brada, conforme a cerimônia, deve ser diferente do subdiá
cono da missa, c deve levar a cruz no dia da Purificação, 
domingo de Ramos, quinta e .sexta-feira santa. No dia de 
finados leva-o o subdiácono da missa. (d. 2642 ad 1.)

2. Param entos: a) para o cel. amito, alva, cordão, es
tola roxa (cruzada por cima da alva), pluvial roxo, se hou
ver (e não casula), sem manipulo (Rub. Miss. XIX, n. 4 ) ;
b) para o D e o S amito, aiva, sem manipulo; para o diá
cono estola roxa, sem dalmática nem tunicela, mas ín eccle- 
siis maioriblis (p. ex., igrejas catedrais e colegiadas) planeta 
pücata  (i. é, uma casula coni a extremidade dobrada na 
parte anterior).

3. O C conserva sempre as mãos juntas ao Dominus vo
biscum, Oremus, orações, fazendo inclinação à cruz nas pa
lavras que a exigem. Ouando a rubrica o mandar, faz o si
nal da cruz sôbre os objetos a benzer, pousando a mão es
querda sôbre o altar.

290. 4. Se as funções se fazem com canto, tôdas as orações
terminadas coni conclusão longa têm o tonus ferialis, as dc
conclusão curta têm o de versículo.
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5. Ao incenso diz-se a fórmula costumada: Ab illo be
nedicaris, borrifa-se com as palavras: Asperges me Domine 
liyssopo et mundabor, lavabis me et super nivem dealbabot], 
sem salmo nem Gloria Patri (Miss. et Rit.) A aspersão e a 
incensação em tôdas as circunstâncias semelhantes sc fazem 
em forma de cruz, i. é, primeiro no meio, depois do lado 
da mão esquerda, e por fim da direita.

6. No altar acendem-se mais de duas velas.
7. As funções  solenes com D e S, conforme o missal e o 

Cær. Ep., são obrigatórias nas igrejas catedrais, colegiadas, 
paroquiais ou filiais que têm o número suficiente de mi
nistros sacros. Nas igrejas paroquiais, onde êstes faltam, 
usa-se 0 ce'rimonial simples: com clérigos ou ajudantes, (d. 
2970 ad 5; 4049 ad 1.) Valem estas disposições também 
para o tríduo sacro da semana santa.

291. 8. Para as igrejas não paroquiais, deve-se distinguir
entre as bênçãos e as funções da semana santa. As ditas bên
çãos são lícitas sem licenças especiais por tôda parte (d. 
2123 ad 5 ) ,  com cerimonial solene, se houver D e S (d. 
3097 ad 17 ) ;  do contrário, com cerimonial simples. As fun
ções da semana santa cora cerimonial solene pôde pcnniti-las 
o bispo (e para as ordens religiosas provavelmente o su
perior maior) sob duas condições: 1. cjue na igreja se con
serve o SS. Sacramento; 2. qiie as funções não coincidam 
com as funções paroquiais e assim os fiéis possam assistir 
às funções na matriz. (Ver n. 323, 5.)

As funções da semana santa corn cerimonial simples nas 
igrejas não paroquiais exigem um indulto da S. Congregação 
(los Ritos. (d. 4049 ad 1.)

9. O canto nas funções com cerimonial simples é per
mitido, de sorte que a paixão se possa 1er e a parte depois 
de Munda cor cantar no tom do evangelho, (d. 4031 ad 2.) 
A mesma liberdade se tem em outras partes das funções, 
contanto que haja ao menos dois cantores aptos. (Mem. Rit.)

§ 73. A BÊNÇÃO DAS VELAS

292. 1. Preparativos, a) Junto do altar, do lado da epístola, 
mesa com as velas. Sendo preciso, os leigos podem ter nas 
mãos as velas a benzer. No altar, se fôr possível, não se 
põem flores, senão depois da procissão.
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b) Sôbre a credência, fora (Io que é necessário para a 
tnissa, põe-se água benta com bissope, bacia, jarro com água 
e toalha para o C.

c) Na sacristia, os paramentos supra-indicados.

A BÊNÇÃO SO LEN E

293. 1. O C, ao aceno do M. d. C., precedido dos ministros 
ou entre êles (neste caso seguram o pluvial), vai ao altar. 
Depois da genuflexão, o D e o S soliem com o C para o 
altar. 0  C beija o altar no meio e vai para diante do mis
sal. 0  D e 0 S colocam-se à direita e à esquerda do C. E ’ 
êste 0 seu lugar em tôdas as funções. Quando o C levanta 
a mão para benzer, o D ergue-lhe o pluvial.

Terminada a quinta oração, o D ministra o incenso, o 
qual o C põe no turíbulo e benze segundo o costume. O D 
oferece ao C o hissope com os devidos ósculos. 0  C asperge 
as velas e, tendo recebido o turíbulo, as incensa.

Se o C fizer uma breve instrução sôbre o rito desta bên
ção, poderá sentar-se num mocho no supedâneo do lado do 
evangelho.

Sentido da  cerim ônia. O clero e o povo toma devotamente a vela 
para associar-se a procissão em honra de Deus c de Maria, Virgem 
Mãe, para rcccher as chamas da caridade, o fogo do Hspírito Santo, 
o próprio Cristo Rei (su scipe regem  Christum) no símbolo da luz, e 
a saúde do corpo e da alma pela misericórdia divina e a inter- 
cessâo da Mãe de Deus. (O rat. in-bened. candel.)

294. 2. Distribuição. O C c os íMM vão ao meio do altar e, 
sem inclinação ao altar, voltam-se para o povo. O D en
trega a vela destinada ao C ao mais digno do clero, o qual 
a beija e, de pé, sem beijar a mão, sem estola (d. 2148 ad 
5) a entrega ao C, que íica de pé e beija a vela. 0  C a 
entrega ao D e recebe do D uma outra que entrega ao dignior. 
Êste a recebe (se não fôr cônego) ajoelhado no bordo do 
supedâneo, beijando primeiro a vela, depois a mão do C. 
(d. 2148 ad 5.)

0  D não pode entregar a vela ao C. Não estando por
tanto presente fora dos MM outro sacerdote, o D pousa a 
vela apagada em cima do altar. O C, de joelhos no meio do 
altar, a tira, beija e entrega ao D.

Em seguida recebem as velas os .MM, ajoelhados no 
bordo do supedâneo, beijando primeiro a vela, depois a mão 
do C. Entregam a vela aos AAc e sobem para os seus luga-
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K's, onde o D passa as velas ao C, e o S, à direita, sustenta 
II |)liivial. A distribuição principia sempre do lado da epístola.
21L5. Para receber as velas os clérigos vêm dois a dois 
(Cícr. F.p. II. 17 n.° 2; .3), ajoelham-se no bordo do supe-
d.ineo, beijando primeiro á vela, depois a mão do C. O povo 
u'ci'bc as velas na balaustrada do rncsrno modo. As velas 
lindein scr distribuídas acesas ou apagadas.

Assim que o C recebe a vela, os cantores entoam a an- 
liínna: Lumen, etc., que é continuada pelo côro. Depois da 
distribuição o C lava as mãos no supedâneo, se distribuiu 
as vclas só no altar; se não, diante dos degraus no lado da 
epístola. Os MM erguem o pluvial. O C sobe entre o D e o 
•S, vai para o lado da epístola e reza a antífona e a oração 
l'.MUldi.

Se íôr depois da setuagé.sima, mas não num domingo, 
ii:: MM, tomando a posição da oração por detrás do C can- 
iam Flectam us; Levât e.
2!Mi. 3. Procissão. Ainda no lado da epístola (d. 4198 ad
I ), o C põe 0 incenso no turíbulo. 0  S vai receber a cruz da 
piocissão (o crucifixo olha para onde p S olha) e coloca-se 
iio meio dos AAc em frente do altar. O D entrega a vela ace
sa ao C com ósculos, pega na sua, pousa a mão esquerda 
mi peito, volta-se para o povo e canta no tom de versículo: 
Procedarnus in pace. O côro responde: ín nomine Christi. 
Amen. 0  C e o D descera ao fundo dos degraus, fazem ge- 
millexão e põem o barrete. A procissão põe-se em marcha. 
Na frente vai o turiferário, em seguida o S acompanhado de 
'liiis Ac com castiçais, o clero, no último lugar o C e o D 
(II IO é preciso elevar a fímbria do pluvial). Durante a pro
fissão cantam-se as antífonas do missal.
297. Ao voltar a procissão o D entrega a sua vela ao Mes- 
lie de cerimônias, recebe a ,do C e a entrega ao M. de C. 
(1 S entretanto coloca a cruz no seu lugar e põe-se . à es
querda do C. Todos genufletem, põem o barrete e vão para 
.1 .‘sinisíia  ou, feita a genuflexão no degrau, para o banco.

Depois do canto da epístola, o clero e os fiéis acendem 
.1 suas velas. Logo que o C tem feito o sinal da cruz, às 
|i.ilavras: Sequentia, etc., recebe a vela com os devidos ós
culos. Depois do evangelho todos apagam as velas. Acendem- 
ii/is de novo ao Sanctus e as conservam acesas até depois 
d;i eoiininhão, porém só se a missa é da purificação.
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CERIMONIAL SIM PLES

298. 1. A bênção das velas. 0  C, paramentado (n. 292) ,
sobe ao altar, beija-o no meio, vai ao missal e lê as orações 
tôdas, conservando sempre, também ao Oremus, as mãos 
juntas, e corn as inclinações respectivas à cruz. Enquanto a 
mão direita benze, a esquerda pousa no altar. Ao pôr o in
censo reza-se; Ab illo, etc., à aspersão; Asperges, etc. sem 
salmo.

Depois de incensar, o C vai ao meio e, de joelhos, toma 
a vela colocada no altar por um ajudante, beija-a e entrega-a 
ao. ajudante, ou se estiver presente um sacerdote, recebe-a 
dele, beija-a e entrega-a ao ajudante. Se os cantores entoam; 
Lumen, etc., o C distribui as velas. Se não houver cantores, 
0 C depois de entregar a sua vela, vai ao missa! e recita a 
antífona e o salmo. A distribuição efetua-se como no ceri
monial solene. Antes de ir à balaustrada, faz indinacãô à 
cruz. Depois de ter lavado as mãos no supedâneo, se distri
buiu as velas, só no altar; se não, diante dos degraus, re
cita: Exsurge, etc.  ̂ Flectam us genua, etc., só se diz, quando 
o aia 2 de fevereiro incidir num dia da semana depois da 
setuagésima.

299 2. A procis.são. Incenso não há. 0  C (Mem. Rit. novo)
recebe no lado da epístola a vela, vira-se para o povo c diz 
ou canta^ Procedam us in pace; respondem os ajudantes: In 
nomme Christi. Amen. Na frente vai a cruz, depois o C ten
do feito genuflexão no plano, rezando as antífonas respecti
vas, com^o barrete pÔsto. Todos, menos o Ac que vai com 
a  cruz, têm velas acesas, levando-as sempre na mão exte
rior,  ̂ portanto, quem vai à esquerda, na esquerda. A pro
cissão pode-se fazer dentro ou fora da igreja.

■ procissão, o C faz genuflexão ao altar e
ajoelhado no degrau inferior termina as antífonas, entrega 
a vela .ao ajudante e vai vestir-se para a missa. Põem-se 
as flores no altar.

Durante a missa, os ajudantes têm as velas acesas ao 
evangelho e ao Sanctus até à comunhão, porém só se a 
missa é da purificação.

P a ra  a ben ção d e S. B ra s  (3  de fev. ) ,  as velas devem-se ben
zer segundo o Ritual Romano (Bened. non reserv n 7 ) ■ a fór
fvr v l/ W /  / %  ‘^H rcessionem  B eati B lasii E p is c o p i’et Mar
tyres hbcret te D eus a  m aio guttnris et a  quolibet alio maio. In
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iwmim’ P atris ei Filii f  et Spiritus Sancti. Amen.' (d. 4387 ad 2 .)
A l'iilol.-i é incarnada. . , . ,

l ' , u l c - s e  d a r  t a m b é m  n o  p r ó x i m o  d o m i n g o  s e g u m t e  n a o  s o  de -  
I,„lu da  m i s s a ,  m a s  d u r a n t e  t o d o  o dia ,  c o m  ou s e m  v ê l a s  a c e s a s .
(S  K. C. Brunen. 3-3-1936 .)

a .  velas comuns não está  
l„ ,la  ríurificagâo ou fo ra  d êste  dia com a  form u la do r.tu al.

A r t i g 0 II. O ciclo pascal

§ 74. 0  TEM PO  ANTEQUARESMAL 
36(1. ü  mais antigo ciclo do ano eclesiástico é o ciclo pas- 
i ' . i l . 'o  seu centro é a festa da páscoa. Começa no domingo 
(la setuagésima e termina no sábado depois de pentecostes.
( ) lempo antes da páscoa tem o caráter de penitênda, que
•-.(■ mostra gradualmente, cada vez com mais rigor. Começa 
modestamente nos três domingos antequaresmais, aumenta 
na (luaresma, cresce no tempo da paixão, torna-se rnais m- 
IcMso no domingo de ramos e alcança o auge no tnduo sa
em da semana santa.

1. O tempo anteqiiaresm al abrange os domingos da se- 
liiagésima, sexagésima e quinquagésima. Setuagésima é pio- 
pii;miente o dia setuagcsimo; mas designa tambem toda a 
('•|)oca de 70 dias. Dominica in septuagésim a (Missal) signi- 
lica 0 primeiro domingo na época de 70 dias. No rito grego 
NÍio realmente 10 semanas, portanto 70 dias de preparaçao 
p;,ra a festa da ressurreição. Na Igreja romana o nome nao 
enrrespondc ao número, pois que são so 63 dias ate a pas- 
eo-i Talvez o nome setuagésima tenha sido adotado ao 
Oriente ou tenha sido formado por analogia com qiiadra- 
pi'sima, primeiro quinquagésima, depois sexagésima c se- 
liiagésima, para designar o respectivo aumento de uma ou 
diins ou três semanas de jejum. Êstes três domingos ]á exis- 
li;mi no século VI.
3(11. 2. Neste tempo a  penitência é m oderada. Só o canto
(lc aleluia emudece como também o Te Deum  e o Gloria  da 
missa. A leitura do ofício tira-se do primeiro livro da sa- 
crmla escritura, porque o pecado de Adao tornou necessário 
(i Redentor e porque em março principiava o ano civil, ao 
(liial se acomodava a Igreja.

Ciiciid de L itu rg ia  —  10
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302. 3. Durante o tempo antequarcsrna! multiplicam-se os 
divertimentos de carnaval, muitas vêzes ofensivos à religião. 
Para reparar ao divino Coração de Jesus as muitas injúrias, 
é permitido celebrar um íridiio eucarístico  no domingo da 
quinquagésima c nos dois dias .seguintes, ou nos domingos 
da setuagésima ou sexagésima c dias seguintes. Quem visitar 
o SS. Sacramento nesta ocasião, comungar e rezar na in
tenção do papa, pode ganhar uma indulgência plenária. 
(Bened. XIV.)

4. A quarta-feira de cinzas. Nome e história. 0  nome 
tem o seu fundamento na bênção da cinza, feita de ramos 
do ano anterior. A distribuição da cinza tem a sua origem 
no antigo rito de impor neste dia cinza aos penitentes pú
blicos. Tornou-se, porém, geral para todos os fiéis desde o 
fim do século XI, e é uma lembrança da humildade e da 
morte. Começa neste dia o jejum eclesiástico da quaresma. 
(F er. IV in capite jejunii.)

§ 75. BÊNÇÃO DA CINZA
303. 1. Na bênção da cinza, que deve ser sêca, e não mis
turada com qualquer líquido (d. 130), procede-se em geral 
como na bênção das velas (n. 289 ) .  0  C recita de pé a an
tífona Exaudi nos. Vai ao meio do altar c voltado para o 
povo recebe de pé a cinza do dignior do clcro, que se põe no 
segundo degrau, Se não estiver nenhum sacerdote, o C vol
ta se para o altar e de pé (M issale novuni) impõe-se a cin
za a si mesmo, sem nada dizer. Depois recita a antífona Im- 
nmtemur, etc., e impõe a cinza aos outros, dizendo; Memen
to homo, quia pulvis es et in pulverem reveríeris. Para isso 
a deixa cair sôbre a cabeça, aos clérigos sôbre a coroa, às 
mulheres no cabelo que aparece na fronte perto do véu, às 
religiosas sôbre o véu, de nenhuma maneira na testa. (Sar
mento, p. 15.) (As razões são: 1. A cruz pintada na testa 
ocasiona facilmente riso (experien íia tes te ) ;  2. o contacto 
mediato não diminui a eficácia do sacramento da ordem, nem 
da água benta, portanto nem da cinza). No fim lava as 
mãos. (Cf. Kieffer, Solans.)

Outro sacerdote revestido de sobrepeliz e estola pode 
ajudar o C a impor a cinza.

Alrrn cio modo soiene e simples da bênção das cinzas, é permi
tido, conforme a sentença comum dos autores, o modo privado, por 
conseguinte sem se fazer a bênção necessariam ente no altar. A dis-
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Iriliiiição das cinzas já  bentas depois de qualquer missa ou nn do
mingo seguinte é nma como aprovação desse modo privado.

() sacerdote com eça neste caso pelo Dominus vob., reza as 4 
orações do Missal e borrifa  as cinzas com água benia, omitindo 
;ni antífonas c o ilicenso. (So lan s II, n. 515, que cita Cavaglieri, T e - 
(nmo, Falise c Appeltern.) Rode impô-la a si mcstno. Sôbre o iugar 
!■ os param entos os autores não prescrevem nada, Mas por causa 
dc.sla bênção particular não se pode omitir a bênção solene nas 
ig ie ja s , em que é obrigatória. (Solans, De Herdt.)

Depois da missa privada qualquer sacerdote, revestido dos san- 
liin paramentos, pode distribuir as cinzas aos fiéis, porém não im
por ;i si mesmo (d. 2704, 5.)

2. A cinza pode ser distribuída também no primeiro do- 
niingo da quaresma depois da missa ou independentemente 
dela nas Igrejas paroquiais e (coni licença do ordinário, 
para cada caso) nos oratórios das pias uniões, capelas ru
rais, on outras, em que haja retiro para operários, sob duas 
condições: 1.® que na quarta-feira de cinzas se cumpra todo
0 rilo da bênção e imposição da cinza; 2.“ que a cinza dis- 
bllmída no domingo seja tomada da mesma cinza, empre
gada na(|uelc dia (d. 4373 ; 4387 ad 1).

§ 76. A QUARESMA «

:i(M. 1. A (|iiaresma (dia quadragésimo) significa, primei-
io, I) lilllmii dc 40 dias; depois, a época de 40 dias desde a 
(|iiai la- tcira dc cinza até ao meio dia do sábado santo.

(h igciii. A quaresma, si'gumlo a doutrina dos santos 
|i.nlrcM, loi iiisliliiída pela Igreja para imitar o exemplo do 
liciii" Id'ilciiloi, (|iic jciiioii 40 ili.is iio deserto. Começava 
inli|,'.miciilc no piinieiio (liiiniiipp d,'i (|iiaresina, cuja secreta 
mi'h eimid.i a lcniln,im,.i disso, dizendo: Siinificium  qua- 

,h imuli'. itillll iiiiiiiiiliiiiiiis. (-’omo, porém, nos
 .....  n a o  iti' |epm, nii Hiaido VII aeresi'eiilarani-se 4
O is- {>11 I i > r i n p l e l a i  o  n n m e t o  d e  10 d i a s  d e  j e | n m .  . As s i m  

"  l>' inm I a q i m i e ' i i n a  p i i n c i p l . m i  n.i ( p i a i l a  l e i r a  d e  c i n z a .

d I' jliii ihi i/mncnnn é imlic.nio pclo p.ipa l.cáo Magno
1 i'ii» I I. I )om) I " Cclcln.ii o mi'>lciio d,a sagi'ada pai- 

.H> 1 i> .smicíç.io Com piiic/,1 d,i alm.i c do coipo; 2.® fa-
'■>1 |i> inb ni ia )ic|,i>) 1 id p .c , cm  o n lo c i  In n p o s  c o m e t id a s ; 3.® 
. >>. ivi i l ib ra s  dc p ic d .n lc , 4 " a l i . i i i  s ó ln c  si a m is e r ic ó rd ia  
d iv iim , ,'ivivai ;i c o n lim n .a  r  re n o v a r lo d o  o  lio m ein  in te r io r . 
301». 3 . A iirr.piiniçiit} ilus fi ihwíinif i i i is  p.ara ,o b a tism o  e ra
.in llp .a n icn lc  c o s lin n c  p ,eial. N a (|n,nl.i tc ira  d e p o is  d o  q u a r -  
lo d o n iin g o  da (in a ics iii.a  rc i'e lii.im  o s in ib o lo  (C redo in
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D eum ) para decorá-lo. O evangelho dêste dia ahide ao an
tigo costume. Conta como o cego curado por Jesus Cristo 
professou a sua fé coin a mesma palavra: Credo, Domine.

ü  quarto domingo Lœ tare  tem o seu nome da alegria 
da Igreja por causa dos muitos filhos (Epístola: Multi filii; 
evangelho: 5000 homens nutridos, pela Igreja) que lhe nas
cerão 110 sábado santo pelo santo sacramento do batismo. 
A ca.sula côr de rosa permitida neste domingo tira a sua 
origem provavelmente da bênção da “rosa de ouro” em Roma.

A reconciliação dos penitentes púbiicos se fazia na quin
ta-feira santa. Na segunda, quarta e sexta-feira de tôda a 
quaresma estavam obrigados a penitência mais rigorosa. 
Por isso se reza ainda nestes dias o trato: Domine non se
cundum peccata nostra, com genuflexão.

306. 4. Um costume particular de Roma eram as estações  
(sta tio ), Significa esta palavra: a), o serviço de sentinela 
militar; b) a reunião litúrgica dos cristãos, que se consi
deravam como soldados de Cristo; c) desde o século IV o 
culto |livino solene celebrado com assistência das freguesias 
romanas. 0  clero reunia-se numa igreja determinada (c o l
lecta )  e ia em procissão, cantando ladainhas, para a Igreja 
da estação, Estas procissões serviam para aumentar uma 
solenidade, p. ex., na páscoa; mas, as mais das vêzes, ti
nham o caráter de penitência, como na quaresma ou nas qua
tro têmporas. 0  papa Gregório Magno mandou marcar no 
sacramentário (hoje missal) os dias e lugares das estações.

5. Leis litúrgicas: a) da quarta-feira de cinza até à 
quarta-feira da semana santa nas missas de féria diz-se 
Oratio super populum, do modo seguinte: Terminadas as 
orações do Postcommunio, o C diz pela terceira vez: Ore
mus, como de costume; depois, sem se endireitar, conser
vando as mãos postas e a inclinação profunda à cruz: Hu-, 
miliate capita vestra D eo; em seguida, terminada a incli
nação, a oração com as mãos estendidas. (Rit. celeb. t. 
XI, n. 2.)

b) as outras regras litúrgicas como no advento (n. 271 ) .

§ 74. 0  TEM PO  DA PAIXÃO

307. 1. O tempo da paixão abrange as duas semanas pre
cedentes à festa da páscoa, a semana da paixão e a semana 
santa. E ’ que nestes dias a Igreja chama a atenção dos fiéis
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iiilensivamente sôbre os sofrimentos da Vítima divina. For 
isso, no sábado antes do domingo da paixão, manda cobrir 
as cruzes e imagens dos santos no altar; suprime no ofício- 
do tempo o Glnria Pairi ao Venite, nos responsórios, ao in- 
lióito e lavabo na missa, omite o sl. Judica, a comemoração 
4 ninctis, para não desviar a atenção dos fiéis da obra da 
redenção.

Esta simplificação do rito parece ter o sen fundamento 
no antigo rito, menos desenvolvido, exprime, porém, visivel- 
mt'iite o luto da Espôsa de Cristo sofredor.

O tempo da paixão começa duas sem anas antes da teste pas-
porque duas sem anas antes' da páscoa israelítica principiou a 

ííagrrida paixão de Cristo pelo decreto de morte lançado contra Ele, 
(■.Kcquível em qualquer momento. E sta  sentença injusta era conse- 
(liiéiicia do milagre da ressurreição de Lázaro, ocorrida duas se- 
iiunms antes da páscoa, no primeiro dia do mês de nisa, na testa  
ilc iiDviliinio. ' T, -

A (iuta aproxim ad am ente consta pela fu g a  de Nosso Senhor de B e ta n ia  
.- n hniii)o n ecessário  p ara  vo ltar ali. Sem  dar en se jo  de execu tar o decreto  
Mini-ninárlo, p artiu  N osso Senhor no dom ingo p ara  E frem  ( J o  11, 54), 

■'') km ao norte de Je ru sa lé m  (1 d ia ), a li perm aneceu com os seus 
,ll„riimlo.s por algu ns (3-4) d ias; desceu depois para Je r icó . onde curou 
n Bart-.imeu (M c 10, 32), converteu Zaqueu (L c  19, 1), em em a casa
m. h.iHpedou (2-3 d ias) e pregou ao povo. Subm  em seguida com 
iiirii-.Mi peln, estrad a que conduzia p ara Je ru sa le m  (1 ®
oMlévr em BeU lnia (G dias an tes d a  páscoa. M t 26, 6, P erk , sinopse 1934, 
II, -111.*) l ’or conseguin te o d ia  do m ilag re foi o prim eiro dia de nnsa.

A iliiJii é confirm ada pela n otícia  do evangelho de que a  pasco^a es- 
iMvii |ii-i'ixliiiii c m uitos subiram  a  Je ru sa lé m  p ara  se san tificar. ( J o  11, 
|-,fi,l IHiilii ciM-iiriAnlu ex ig ia  ás vézes oito dia.s (Nm 6, 10) e no â a 10, 
MoHNii ilomlngn de ram os, ,1á se preparavam  os cordeiros. (Cf. R u p ert. 
'1'nil. ( l e  oIT, I. 5, e. 1.)

(iiíi, êslc primeiro di;i de nisã caía 15 dias antes da páscoa 
iMlMelllie'a e no cídeiidário jidiaMo ê a sexta-feira  antes do domingo 
,1,1 iiidxfio. Nela ,1 Igreja m:imla rezar o evangelho de Lázaro re.s- 
MtiM(jlíiild, JIHHÍ1I1 >1 c iilr.'ul.'i tlo tc'inpo da paixão. Pois in-
loiimidim do milii|;ii- on |)i'lii('i|ieM íariseiis no sábado de manhã re- 
iMilhiiii d i/iHiiiIr (tHiMctlm n ’MdlviT.'Mii a iiiorlc dtí Jesus. (Jo  11, 
'i 1 I Ma laide denli dia memorável a Igreja entristecida começa o 
III II hl |i I I iC l< > t h| iFini I illvliio, la/.eiido-<i pedir soeorro: E ripe me 
Ihimliii' uh humtiir itiulu, u viiu litii/iiu e ilp c  me. (V ersic.)

Ho dumlligo da galsílo a Igreja lemlira a liigida do Kedeiilor, 
man adíi|ilaiido' mii lalo de eiilálei igilal aeiaileeido meses .-iiiles. 
A tllglda lllnlnlli il ê ilieiu lollíldli qilane H diim depois de oeornda, 
11,1 |„,)(|| |,.||„ ,1,1 paiMio A Igiejfi ipiei molivar o liilo e não re- 
nolvei ipienloen i loilológlean
'lOH. A ceitmhillu ile velui us iuuipeus do a l i a r  der i va  do c o s t u -  
iin-, a i i l lgai i i e i i l e  o h n e l v a d o  no ( imiei . i i  da i|ii.ireHiii:i, de c o b r i r  ou 
h l .II ,|a i|.p'i‘ |a Indo o i|ne nelvia  de o r n a l o ,  ( l l e l e l l i o  c.  85.) S e -  
1' i i i ido o piei lono peiitnil da Idade iiiimIIii e da l . l l i i rg i a ,  a i g r e j a  m a -  
n-ii.-il deve l iai iai  p a r l e  lui penlUan ia da  I g r e j a ,  E s pí f s a  de Cr i s t o ,  
( i r n a l o  do a l i a r  h.Ío " a n  ei i i/cn,  n- l iei i r los,  e v a n g e l i á r i o s . ” ( B e l e t h o  
I . Hli.) 1’ iir ( 'oi i i i egninie a crn/, e r a  ( ' o i mi de i ada  (-oiiio o b j e t o  de  o r -  
i ia lo  e c o m o  lal  c o b e r l a ,  " S ó  i -ober la  nc deve l ev a r  p e l a  i g r e j a .  
( 1. c . )  I lo v('n (la crn/. e d a s  o i i l r as  a l l a i a s  p a s s o n - s e  p o r  s e r  m a i s  
1 o n i o d o  e m a i s  e x p r e s s i v o ,  ao  v(''U do a l i a r  i n i e i r o  e d e po i s  de t o d o
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0 côro, a parte mais enfeitada do sautuário. Neste caso tomou o 
nome de véu quaresmal (veltim qu adragesim ale)  e recordava aos 
fiéis a obrigação de je ju a r {pano de fom e). Impedia aos fiéis a vista 
do “ Santo dos Santos”, equiparando-os de algum modo aos peni
tentes públicos, os quais na q uarta-ícira  de cinzas deviam sair da 
igre ja . O costume, de algum as igre jas, de cobrir as cruzes e as al
faias iin domingo da paixão, por causa das palavras do evange
lho: “Jesu s escondeii-se”, tornou-se geral.

A cerimônia parece ser cie origem galicana. Era conhe
cida na Gália já no séc. VII, iia ílália por volta de 1000. 
Tôda a sua significação profunda mistica só a recebeu no 
séc. X í peio lugar predominante no próprio altar, ao passo 
que antes tinha sido colocada diante ou atrás do altar ou 
em outro lugar. A cruz velada no altar representa o grande 
mistério de que Nosso Senhor, escondendo-se dos seus ini
migos, escondeu a sua divindade por nosso amor. Com êste 
heroísmo inflama o coração nobre a amar o Redentor tão 
amoroso, que foi capaz de tamanha humühação para alcan
çar aos filhos adotivos de Deus a glorificação no céu.

Em muitas igrejas brasileiras existe o costume de 
velar todo o altar com pano roxo, o qual se descerra ao Gló
ria no sábado santo. (Cf. n. 175.)

309.
§ 78. DOMINGO DE RAMOS

\-A Semana. Santa. O Domingo de ramos (Dominica
in palm is), chamado assim por causa da bênção dos ramos 
e das palmas antes da missa principal, é o início da Se
mana Santa (h ebdom ada sancta, m aior). Nela se celebram 
os mistérios do amor do Santo do.s Santos (V -F . S ) ,  da dor 
do Santo dos Santos ( VI-F. S .)  e da Glória do Santo dos 
Santos (Sab. S .) .  Por isso, cornpete-lhe uma dignidade li
túrgica maior do que às precedentes (hebdom ada m aior). 
No Domingo, na Têrça, Quarta e Sexta-feira lê-se a his
tória da Paixão segundo um dos 4 evangelistas.

A unção em Betânia, realizada no sábado, foi assinalada para 
a segunda-feira da sem ana santa.

P ois no sábado, dia alitúrgico, não havia missa. Além disso 
a unção pertence à história da paixão como se vê na de S. Mateus 
e S. M arcos. Ora, para se poder ler todos os dias da sem ana santa 
um trecho da paixão, dividiu-se a de S. João , cu ja primeira parte 
relata o mistério da unção ocorrido seis dias antes da páscoa. 0  
gasto enorme com o unguento contado neste evangelho bem expli
ca o crim e hediondo do avarento traidor dois dias depois.
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BÊNÇÃO DOS RAMOS

310. 2. Os ramos bentos, aliás um sacramental para o uso
dos fiéis, servem para a procissão que representa a entrada 
Iriunfal de Cristo Rei eni Jerusalém, 6 dias antes de sua 
morte. Etéria a menciona no século IV, ao passo que a bên
ção remonta ao século VII ou VIIÍ. E ’ muito solene, apre
sentando a forma de uma “míssa sicca” . Termina por um 
rito dramático. Uma parte dos cantores está no interior da 
Igreja, representando os coros angélicos, a outra parte, fora 
(Io santuário, pede entrada livre para Cristo que triunfou 
pela cruz. O subdiácono com a extremidade da cruz bate 
lia porta que se abre para deixar entrar a procissão, i. e, 
as almas remidas por Jesus Cristo, vencedor.

CERIMONIAL SO LENE

311. 1. Preparativos. Junto do altar, no lado da epístola, 
nma mesa coberta com uma toalha branca, em que se põem 
lis ramos e palmas.

Sôbre a credência, além do necessário para a missa, 
|)õe-se uma bacia com jarro e toalha.

Encostada à parede, a cruz processional coberta com 
Mill véu roxo. Prende-sc-lhe uma fita roxa (para a palma).

Paramentos. O C veste a aiv.i, estola roxa, pluvial sem 
immípulo. O D e o S, nas igrejas pequenas, vestem só alva 
(Miss. t. XIX, n.° 6 ) ,  sem manipulo (Mem. Rit.), o D toma 
a ('stola. Ern igrejas maiores ambos vestem a casula ( p la
nei a plicata)  dobrada.

312. 2. .4 função, a) A bênção dos ramos. No texto nada 
se muda, embora os ramos não sejam de oliveira nem de 
(i.ilmas. Faz-se a aspersão segundo o costume.

0  C sobe ao altar, ladeado pelo D e S, beija o altar no 
meio e vai para o lado da epístola. 0  D põc-se à sua di
rei I a, 0 S, à esquerda. Durante a primeira oração, o S des- 
ee sem genuflexão para a lição; se tem a planeta plicata 
liia-a então'; recebe o epistolário, faz genuflexão no meio 
'IIline 0 degrau, antes e depois da lição, beija, de joelhos, 
.1 mão do C, entrega o livro, veste a planeta pücata, se a 
ir-..i, e põe-se à esquerda do C. Então o D deixa o C, tira 
,1 ca.sula, sc a tinha, toma o estolão, recebe o evangeliário 
!• (I põe no meio do altar; sem genuflexão vai para a di- 
irila ilo C, ministra o incenso (B enedicite, Pater rev.) e le-
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vanta a extremidade do pluvial. Depois o S desce para o 
meio do plano diante do degrau inferior, o D ajoelliado 
reza Manda, loma o evangeliário e ajoelha-se, tendo o altar 
à esquerda. 0  C volta-se pela esquerda e dá a bênção. O 
D faz genuflexão junto com o S sôbre o degrau, incensa 
o evangeliário e canta o evangelho. 0  S dá o evangeliário 
a beijar ao C e o D o incensa, faz genuflexão sôbre o de
grau, depõe 0 estolão, se o tem, põe a casula e vai para a 
dircita do C, o S para a esquerda. 0  D levanta a extre
midade do pluvial, qiiando o C faz o sinal da cruz. O C
com as mãos juntas canta o prefácio, incIinando-se para 
a cruz ao Sanctus, que recita juntamente com o D e o S.

. 313. b) Para distribuir as palmas, o S põe-se à direita do
C, sustentando o pluvial, o D à esquerda, entregando as 
palmas. Êles recebem-nas depois daquele que entregou a 
palma ao C, como se disse na bênção das velas. A distribui
ção ao povo faz-se da mesma maneira que a distribuição das 
velas (n. 294) .  No fim, o C lava as mãos e canta a última
oração ladeado do D e S.

314. c) A procissão. 0  C põe o incenso no turibulo e o 
benze no lado da epístola. A procissão faz-se como na bên
ção das velas, (n, 296.)

3. A missa. Deve ser celebrada por quem benzeu os ra
mos, se o C nãO’ fôr bispo. Se o S canta as palavras: In 
nomine Jesu, faz genuflexão e icvanta-se logo, todos os ou
tros se ajoelham com ambos os joelhos até à palavra: Infer- 
norurn (Cær. Ep.), também o C, o qual, porém, ao 1er estas 
palavras, não se ajoelha, (d. 4057 ad 6.)

315. Canto da Paixão. Os três diáconos ou os três sacer
dotes revestern-sc de alva, manipulo e estola roxa (e não 
estolão). Durante o trato saem da sacristia. Vai à frente o 
Mestre de cerimônias, seguem, um após outro, (é melhor 
sem barrete) a) o cronista; b) o solista; c) o Cristo. (C. E.)

Ao entrarem no côro põem-se a par, ficando o cronista 
à direita, o solista à esquerda do Cristo, fazem genuflexão 
ao altar sem saudar o C, e colocam-se na mesma ordem 
diante das estantes postas no Iugar, onde se costuma cantar 
0 Evangelho. Têm as mãos juntas.

Ao aproximarem-se os DD. o C, o D e o S, que talvez 
estivessem sentados durante o tn^to, vão para o altar pelo
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'■aiiiinho mais curto para o lado da epístola, sem genufle- 
\ao c colocam-se como no íntróito. O D entrega com os 
devidos ósculos o ramo ao C. O D, o S e todo o côro, exceto 
os DD da paixão, pegam também nos ramos. Durante a 
p.aixão todos ficam de pé. (C. E . ;  d. 2184 ad 2.)

316. O cronista, sem incenso, sem fazer o sinal da cruz, 
começa o canto da paixão. O côro dos cantores pode cantar 
;i “turba” (d. 4044 ad 2 ) ,  mas não o pode um côro de re
ligiosas. (d. 2169.)

O C começa a paixão ao mesmo tempo que os DD, 
voltado um pouco para os DD (C. E. II, 26, n.® 25 )  e lê 
,i(é à pars Evangelii (sem ajoelhar ao: emisit spir.) Então 
volta-se com os MM completamente para os DD da paixão, 
(I I) no degrau, o S no plano, a par. Ao nome de Jesus 
tazem inclinação à cruz. Ao emisit spiritum todos se ajoe- 
Ih.nu no lugar onde estão, os 3 DD voltados para os livros. 
Iodos os outros, também o C, o D e o S para a cruz. 0  
cronista é. o primeiro a levantar-se e todos logo fazem o 
iiK'smo.

Terminada a paixão, os DD voltam na mesma ordem 
por que vieram. O C, o D e o S entregam os ramos. O S 
leva o missal para o lado do evangelho, O D põe o estolão, 
'ic o usa, leva o evangeliário para o altar, ministra o in
censo, reza o “Munda cor”, pede a bênção e canta o evange
lho, O S sustenta o livro, os acólitos não levarn os castiçais. 
N.io há Dominus vobiscum, nem Sequentia, nem sinal da 
cruz, mas incensação do livro. O C, voltado para o D, pega 
nn ramo e o entrega no fim, beija o s. texto (P er  evangé
lica d ieta)  e é incensado. Todos depõem os ramos.

317. Se não houver 3 DD para cantar a paixão:
a) 0 C com o D e o S (contanto que êste sc tenlia or

denado diácono) podem fazê-lo. O C canta o Cristo ao altar 
no lado do evangelho, também na sexta-feira santa (d. 3804 
,id 3 ) ,  com ca.sula, lendo em voz baixa os textos não pro- 
Icridos por êle. (d. 4198 ad 5.) O D, sem casula, com es
tola e não com estolão, o S sem casula e com estola, no 
Ingar costumado fazem de cronista e solista.

O costume de cantar a paixão o subdiácono que não 
Icin a ordem do diaconado, foi estigmatizada como abusas  
c consuetudo scandalosa. (d. 1588 ad 8.)
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O C, antes de ier partem Evangelii, vai ao incio, reza 
Munda cor, Jnbe Domine, volta ao livro e recita o evange
lho, estando o S ao lado dêle. O D leva o passionário para 
o altar, etc., como acima toi dito.
318. b) Se houver um D, canta a paixão ou com o C e 
o D ou com o D e o S. Mas, neste caso, o C lê a paixão do 
lado da epístola.

c) Se não há cantores da paixão, na missa cantada o 
C lê-a em voz alta do lado do evangelho, com exceção da 
sexta-feira santa.

Não é permitido ao organista, mesmo se é clérigo minorista ou 
subdiácono cantar o texto evangélico da paixão (d. 3110 ad 10), 
nem ao celebrante, cantar a paixão com leigos no lugar do cro
nista e da sinagoga (d. 4031 ad 3 ) ,  nem se podem apagar as ve
las durante a paixão, (d. 3583 ad 4 .) Às m onjas é proibido cantar 
a  parte da turba e o bispo pode proibi-lo sob pena de suspen
são. (d. 2169 ad 1; Decr. t. V p. 207.)

CERIMONIAL SIM PLES
319. 1. Bênção dos ramos. Ver as observações n.° 289-
290. a) 0  C não tem manipulo (Mem. Rit. novum). A frente 
vai um acólito com água benta, o C segue acompanhado de 
dois Ac. Depois da aspersão da água costumada, o C sobe 
ao altar, beija-o e lê do lado da epístola tudo, principiando 
por Hosanna.

b) Cerimônias especiais. 1) Ao 1er a iição, o C põe as 
mãos sôbre o rnissal. Respondem: D eo gratias. Recita: Col- 
legenint ou In Monte. Havendo cantores, o C lé o respon
sório que eles caníam. 2) Lê ou canta o evangelho do lado 
da epístola, como na missa: o C, inclinado para a cruz, reza 
Munda cor, Jube domine. Dominus vobiscum, Sequentia S. 
Evangelii, Íaz o sinal da cruz, beija o livro (P er  evangeiica 
dicta), o ajudante responde: Laus tibi. 3) Rezam-se as ora
ções. 4 )  Lendo o prefácio, tem as mãos juntas (Mem. Rit. 
n. 10), faz inciinação ao Sanctus e o sinai da cruz ao B e
nedictus qui venit.
320. 2. Distribuição dos ramos. Depois da última oração, 
o C vai ao meio do altar. Havendo um outro sacerdote, o 
C se volta para o povo e recebe dêste sacerdote o ramo; 
ambos beijam só o ramo (não a^mão). Se não houver ou
tro sàcerdote, o Mestre de ceririçônias (ajudante), depois 
das orações, põe o ramo do C e dos acólitos sôbre o altar.
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() C vai ao meio, pega no ramo de cima do altar, beija-o, 
i'iitrcga-o ao M. de C. ou ao acólito. Vai ao livro, lê as an- 
liíonas, se o côro não as canta c distribui os ramos. Todos 
IIS clérigos, inclusive o sacerdote, que entregou o ramo ao 
( ’, recebem o ramo ajoelliados no supedâneo, beijam primei
ro 0 ramo, depois a mão do C. (Miss.) Os acólitos susten- 
lam o pluvial. A distribuição faz-se do mesmo modo que a 
(Ias velas (n. 2 9 4 ) .  Depois o C lava as mãos do lado da 
epístola, no plano, e, subindo dêste lado, reza a última 
oração. Na cruz processional se prende um ramo.

321. 3. A procissão  faz-se como na bênção das velas. À 
Irente vai o acólito com a cruz, seguem-se os cantores que 
lionver, depois o C, o qual desce do altar, genuflete no pla
no, põe o barrete e segue ladeado de dois acólitos. Durante 
;i procissão o C têm na direita o ramo, na esquerda o livro, 
cin que lê as antífonas junto com os acólitos. Sendo pos
sível a procissão sai da igreja. No fim, o acólito que leva 
a cruz, pára diante da porta e canta-se ou recita-se: Gloria 
Lans, principiando os que estão dentro da igreja. Ditas as 
estrofes, o cruciferário bate com a extremidade da haste 
iia porta. Esta se abre, êle entra, o C segue e reza com os 
acólitos: Ingrediente Domino, sc o côro não o canta. Tendo 
leito genuflexão ao aitar, depõe o ramo, vai para junto da 
credência ou à saçristia e põe manipulo c casula. A respeito 
(la omissão da procissão cf. n. 299.

Começa a missa. A paixão se recita do lado do evangelho.
Canta-se: Altera, etc., como aliás também depois do 

Munda cor, Jube domine. 0  C não pega no ramo durante 
.1 paixão. Os acólitos podem fazê-lo. No fim respondem; 
t.ans tibi, etc. O C beija o livro, dizendo; Per Evangtdicw  
dicla. 0  mesmo se íaz na têrça e quarta-feira. Na sexta- 
Icira o rito é outro. 0  último evangelho é de S. João. 
(Mem. Rit.)

O TRÍDUO SACRO EM GERAL 

§ 79. PRESC R IÇ Õ ES E ADVERTÊNCIAS

322. 1. O tríduo sacro ou pasca! deve ccIebrar-se nas igre
jas paroquiais segundo as rubricas do missal.

2, Nas igrejas paroquiais, em que não houver ministros 
.cicros, observa-se o M emoriale Rituum.
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3. Se faltar até o número suficiente dos ajudantes, po- 
de-se, com licença do bispo, licença que se renova todos os 
anos, na quinta-feira santa dizer uma missa rezada (sem 
consagração de uma segunda hóstia e sem procissão). Neste 
caso é lícito guardar o SS. Sacramento no tabernáculo, até 
à noite, para que os fiéis possam fazer adoração como sc 
fôsse diante do s. sepulcro. Mas no sábado satito tôdas as 
igrejas matrizes devem observar o M emoriale Riluum. (d. 
2970 ad 5.)

4. As funções da quinta e sexta-feira santas são inse
paráveis. Quem celebra uma, deve celebrar a outra. Só nas 
igrejas não paroquiais pode omitir-se a do sábado santo, 
(d. 4049 ad 1.)

323. 5. No oratório de regulares ou, não o havendo, na
igreja com as portas fechadas, (d. 4049 ad 2 ; 2799 ad 1) 
o superior ou outro sacerdote pode rezar uma missa na 
quinta-feira santa e dar a comunhão. Outras missas privadas 
são proibidas nestes três dias. (d. 3366.)

Nas igre jas  e oratórios, nos quais não se conserva o SS . Sa
cramento neste dia nenhuma missa se pode dizer. (d. 1120.)

Segundo autores graves na quinta-feira santa nas ig re jas  e ora
tórios de religiosos de ambos os sexos com  votos sim ples, dos sc- 
tninários, hospitais c colégios, etc., se pode cantar a missa solene 
sem licença do bispo. Se não sc pode celebrar com diácono e sub
diácono é preciso indulto apostólico para poder usar o M emoriale 
Ritmim. M as é provável que tambem sem indulto, por direito de 
costume, se possa usar o M em oriale Ritmim  quando a missa solene 
uão se pode celebrar por fa lta  de ministros, (cf, n. 4.)

E ’ igualmente provável que nos oratórios de irmãs, hospitais, co
légios, sem licença do bispo, por direito de costume, se possa dizer 
uma missa, se não pode haver uma missa cantada por fa lta  de mi
nistros. (Cappello, Theol. mor. I, 784.)

6. Não está proibido distribuir a sta. comunhão antes 
da missa solene na quinta-feira santa nem ouvir confissões 
na sexta-feira santa, (d, 3383.)

7. No sábado santo pode-se distribuir a sta. comunhão 
durante a missa solene ou logo depois. (Cân. 867, § 3.)

E stas palavras, diz Cappello (Theol. mor. I, n. 4 3 3 ), “se devem 
entender de modo que, entre a missa solene e a distribinção da 
s. comunhão, é necessária e bastante uma união moral. E sta união 
não falta, em bora não o celebrante, mas um outro sacerdote distri
bua a s. comunhão ou se desde o fim da missa solene passaram 
alienas poucos minutos, p. ex., 10 ou Í5 .”

_l)e per si (p er se )  só se pode distribujr a s. comunhão naque
las igre jas e oratórios, ein que houve a fdnção solene e não cm 
oiitm s, em bora nêles se guarde o SS . Sacratpento também nos úl- 
limos dias da sem ana santa.
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"A proibição de distribuir a s. comunhão, se fôr removido qual- 
i|ii('i' escândalo ou desprezo, só obriga sub Icvi, de modo que qual- 
i|ui r razão, mesmo leve, desculpa. .Às vêze.s, não será nenhum pe- 
I :ulii, p. ex., se se di.stribuir uma só vez, e a portas fechadas.” (Eph.
I il, 1!»19 p. 295 ; M ueller-Um berg.)

8. Os clérigo.s todos (exceto o C, cônegos e bispos) 
ucniprc, durante todo o ano, devem fazer genufiexão à cruz
II.m funções litúrgicas (in actii fnnciionis iantum), por con- 
'icgiiiiite também no tríduo sacro: p. ex., os clérigos que 
riilrain para assistir às trevas e saem, os que passam de 
Mibrcpeliz pelo altar-rnor para a adoração do SS. Sacra- 
iiiciito no altar lateral. (C. E. I, 18, n.“ 3; d. 4193; 3792 
.1.1 I I . )

9. Desde o princípio da adoração da cruz na sexta-feira 
uaiita até à noa do sábado santo inclusive (i. é, a bênção 
dl) fogo exclusive) todos sem exceção alguma: 0  C, cônegos 
!■ bispos devem fazer genufiexão à cruz do altar, mas só
ii.i.s funções litúrgicas. (d. 3049 ad 5.)

. § 80. AS TREVA S

324. 1. O ofício de trevas ou as trevas (matutina íenebra-
iiim ) é 0 ofício das matinas e laudes dos três últimos dias 
il.i semana santa. 0  nome deriva-se 1. das trevas naturais 
ilc meia noite ou ao anoitecer, horas estas destinadas à re- 
cilação do ofício, lembrando as palavras de Cristo preso 
nas trevas da noite l .c 22, 53 : hæc est hora vestra et potcstas. 
icuebrarum. 2. da.s trevas litúrgicas, apagando-se tôdas as lu- 
/i's na igreja, exceto uma. 3. das trevas sim bólicas da pai
xão. E ’ 0 ofício do luto comovedor da Esposa de Cristo, da 
Igreja, pelo Esposo ciivino. Por isso faltam: o invitatório so
lem', os hinos, o Gloria Patri; o acompanhamento musical 
(d. 4 265) ,  o Te Deum. Tôdas as antífonas, os salmos, as 
lições tratam do divino Sofredor. As três primeiras lições 
são tiradas das lamentações de Jeremias e formulam na bôca 
da Igreja a dor íntima sôbre os ultrajes assacados ao Filho 
(le Deus e sôbre a impenitência histórica e metafórica (a 
■ lima) de Jerusalém.

Historicamente o ofício divino dêstes três dias conser
vou a sua forma arcaica.

<) luto desusado, que começa na quarta-feira da sem ana santa 
lem por razão o golpe mortal infligido ao Espôso da Ig re ja  pela 
sm -iílcga traição de Judas ocorrida neste dia. Horrorizada pela 
venda do Filho de Deus aos seus inimigos, a Igre ja  toma luto pe- 
Miido neste dia.
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m

F o i  na q u a rta -fe ira  que Ju d a s  tra iu  o Senhor. D esde ns p rim e iro s  
séculos os cristãos je ju a v a m  na quarta.-feira. (D id a q n é , c. 8.) O m otivo  foi, 
como parece, a, le m b rança da p a ixão de No.sso Senhor. P o is  Te rtu iia rio  (de 
iei. c. 13) d iz  que a ig re ja  je ju a  nos dias, em  que o Bspôso d iv in o  é 
t ira d o  d e la  e que se je ju a  n a  q u a rta -fe ira  e se x ta -fe ira  até à hora  nona, 
p o rq u e  m o rre u  Nosso S en h or naquela hora. (1. c. e. 10.) S. A go stin h o  
(ep. 36 ad Ca.sul. c. 13 ML.3S p. 150) explicando aa pal.avras M t  26, 2-4, d iz  
<iue a reuni.ão dos p rín cip e s  dos sacerdotes no palácio  de Caifás em que 
se tom ou a re,aolução de m a ta r ao Senhor, se fêz na q u a rta -fe ira  e que 
p o r  causa disso, como parece, a ig re ja  je ju a  neste dia, alegou portanto 
a tradição. N a  hora  da deliberação os ju d e u s a in d a  não sabiam  conio 
re a liza r o seu plano. Sõ depois J  udan ofereceu os ,*eus serviços. P o r  
conseguinte a tra içã o  ocorreu na q u a rta -fe ira . (C o rn . a L a p . in  M t  9, 
15; P ra t, Jesus C h ris t  193S I I  p. 265; R u p . T u it .  V  c. 13 e outro.s.)

§ 81. O RITO  DAS TREVA S
325. ,1. Preparativos. No altar põe-se a cruz com véu roxo 
e seis velas de cera amarela. Se é possível, retira-se o San
tíssimo do altar, deixa-se aberto o tabernáculo. No lugar 
em que se costuma cantar a epístola, põe-se o candelabro 
triangular (galo das trevas) com 15 velas de cera amarela; 
no meio do côro uma estante nua para o livro das lamentações.

Explicação mistica. As velas inferiores do triângulo apa
gadas pouco a pouco significam os discípulos, que pouco 
a pouco abandonaram a Cristo durante a paixão. A vela bran
ca escondida e outra vez visível significa Nosso Senhor, 
cuja vida ,foi apagada pela morte por três dias, mas não 
completamente; pois ressurgiu. 0  ruído no fim das trevas 
significa 0 terremoto e a perturbação dos inimigos.

A razão histórica  do rito de apagar pouco a pouco as velas do 
tenebrário provavelmente é a imitaçrão do costume do circo, de 
colocar um ôvo de m adeira na chamada espinha depois de cada 
giro dos carros, para constar o seu número. (G risar, M issale, p. KX).) 
Semelhantemente se apagava uma vela depois de cada salmo, para 
constar quantos foram  recitados. Remonta portanto êste rito prova
velmente ao tempo, era que ainda não havia oficios metodicamente 
organizadas (cf. Bâum er p. 127) ou quando havia, conforme a 
estação do ano, mudança no número de salm os. (E isenh. il, p. 506.)

320. 2. Rito. 0  oficiantc, revestido de sobrepeliz, com bar
rete pôsto, sem estola, precedido de alguns Ac, vai ao altar 
e faz genuflexão. (d. 3792 ad 11, se não é cônego.) Reci
tado 0 Aperi dc joelhos, vai ad  sedilia  e diz de pé Pater, 
Ave e Credo. A um sinal do oficiantc os cantores ou cléri
gos entoam a primeira antífona e todos se benzem. Entoam 
o salmo, todos se sentam e se cobrem. Levantam-se para o 
Pater  e sentam-se para as lições. Os versículos são recitados 
pelos cantores e não pelo oficiantc. \

Qiiem tem de entoar ou de ler alguiaia coisa, fá-lo de pé, 
se 0 contrário não fôr prescrito. Para as lições, cada cantor
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vai à estante e faz genuflexão à chegada e à saída. Enquanto 
ler, põe as niãos sôbre a estante. A lição nona nestas ma- 
liims não é o oficiante (jue a lê.

No fim de cada salmo, um Ac apaga uma das velas do 
liiâiigulo, começando pela inferior do iado do evangelho; 
depois do segundo, apaga a vela inferior do lado da epísto
la; ao terceiro salmo apaga a segunda vcla do lado do 
evangelho, etc.
327. Ao começar o Benedictus, todos se levantam e se ben
zem, porque são palavras do s. evangelho. Ao verso: Ut 
v.ine timore um Ac apaga a última vela do lado do evange
llm, depois a correspondente do lado da epístola e assim 
allernadamente. Ao mesmo tempo apagam-se tôdas as luzes 
da igreja, exceto a do SS. Sacramento. ^

Durante a antífona depois do Benedictus, um Ac tira 
a vela acesa do vértice do triângulo, vai ao aitar do lado
d,'i epístola e sustenta-a com a mão direita, apoiando-a na
e.xiremidade do altar. Entretanto o oficiante vai ao altar e 
eiiiiieça: Christus factus est. Apenas se dizem ou cantam as 
palavras, o Ac esconde a vela atrás do alíar ou atrás de 
qualquer objeto.
328. Fintrctanto o côro de joelhos reza o Miserere, “flebili 
voce”, i. é, um pouco mais alto do que o Pater rezado em 
voz baixa. Êste tom sério condiz com o rito do luto litúrgico. 
No mesmo toin o oficiante acrescenta a oração pesp ice, de 
ioelhos, com pequena inclinação da cabeça até Qui trcuin 
t|iie completa em voz baixa.

1'erminada a oração, o Mestre de Cerimônias e os ou- 
Ims fazem algum estrépito batendo moderadamente com a 
m.u) no banco ou livro até que o Ac volte com a vela acesa, 
f  a coloque no triângulo. O ruído cessa e o oficiante vai 
p;ira‘ a sacristia.

§ 82. A QUINTA-FEIRA SANTA
;12!(. A quinta-feira santa (Ccena Domini, natalis calicis, Endoen- 
1,'iiu) era observada já  no scculo ÍV. E téria refere que em Jeru- 
itíiléiii, ao anoitecer, celebrava-se a  instituição da S. Eucaristia  e 
iliiraiite a noite rezava-se no horto das oliveiras.

As cerim ônias dêste dia são ; 1. A missa solene em coraemora- 
-/Hi da instituição do SS. Sacram ento. 2. A comunhão geral dos 
iiüi.crdotes, lembrando a última Ceia. 3. A procissão solene coni 
o SS. Sacram ento para o sepulcro. 4. A denudação dos altares.
■ <» mandato. 6. Nas catedrais a bênção solene dos s. óleos. 7. 
\idig;imente a reconciliação dos penitentes públicos.
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A alegria por causa da presença do divino Espôso na igreja, 
a quai se m anifesta nos param entos |)reciosos. no Glória com o 
repique dos sinos, na procissão, é misturada com luto, que se ex
prime pelo silêncio do órgão, dos sinos e das campainhas, siibsfi- 
tuidas pela m atraca, pela com em oração repetida da traição de 
ju d a s  na missa e no ofício, peia denudação do altar, a qual significa 
a  denudação de Jesus na cruz.

I. C e r i m o n i a l  s o l e n e

330. 1. Preparativos. 1) O altar enfeitado com velas bran
cas, flores e véu da cruz branco, pôsto convenientemente
por cima do roxo, porque depois da denudação do altar
deve ser removido e substituído pelo roxo. (d. 2524 ad 4; 
Memor. Rit. Cæn. D.)

2 )  Na credência põe-se tudo o que é necessário para a 
missa solene. Na patena do cálix da missa, põem-se duas 
hóstias. Prepara-se outro cálix (am piior et piilchrior ceteris. 
C. E .) ,  com patena, pala, véu branco, uma fita branca de 
sêda, toalha e patena da comunhão, estolas para os sacer
dotes, véu de ombros, pluvial, matraca. Ao lado está a cruz 
processional coberta com um vcu roxo.
331. 3)' 0  sepulcro deve preparar-se dentro da igreja (intra
ecclesiam , C. E .) numa capela (ou num altar, mas não no
altar-mor, d. 4077 a d 10), adornada com tôda a beleza c
profusamente iluminada. (C. E., AEss.) No altar estão seis 
castiçais com velas (C. E .) ,  no. meio um tabernáculo ou 
uma cápsula em forma de uma urna com utn corporal para ■ 
a s. hóstia grande. Não se põe cruz, mas outro corporal 
sôbre o altar.

O s. sepulcro provavelmente tem a sua origem no costume da 
idade média de guardar (sepu ltare)  as hóstias não distribuídas na 
comunhão do povo na sexta-fe ira  santa numa espécie de sepulcro. 
Ern outros lugares guardavam um crucifixo desta maneira. 0  uso 
tolerado era algum as dioceses de expor o S S . Sacram ento na cus
tódia no sepulcro é muito recente (1 5 7 7 ?) e proibido para outras 
dioceses, (d. 3939 ad 2 .)

332. 4 )  Na sacristia preparam-se os paramentos para a 
missa solene: amito, alva, cordão e tunicela branca para o 
subdiácono da cruz (se não houver, um clérigo, de sobre
peliz, leva a cruz), dois turíbulos, estolas roxas para o D 
e S na denudação dos altares, e o pálio.

5)  Um lugar conveniente para guardar a píxide (S. Re
serva, i. é, as hóstias reservadas para a comunhão do povo), 
sendo possível, fora da igreja, em quy as funções se cele
bram, e só se não houver, no tabernáculo pequeno (Mem.
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Iv’it. IV, 1) OU na sacristia ou nuni cjuarío seguro e decente 
d;i casa paroquial, reservado especialmente para êste fim, 
cíiin o tabernáculo fechado e a lâmpada ardendo. (Instr. 
S, C. Sacram. 2 6 . .3 .2 9 .)
.3.33. 2. Missa. Omite-se o sl Judica, o Gloria Patri ao in
lróito e Lavabo. (Rub. Miss. ante Dom. Pass.) Entoando
0 Gloria, tocam o órgão, os sinos e as campainhas e emude
cem até à entoação do Gloria, no sábado santo; o órgão 
ciintinua a tocar até ao fim do hino. (d. 3515 ad 4.) Ate ao 
Agnus Dei observa-sc o rito da missa solene. Communican
tes, Hanc igitur. Qui pridie são próprios. Consagram-se duas 
hóstias e as partículas necessárias.
334. Agnus Dei. Não se dá a paz. O D e S ficam no seu 
lugar. 2 Ac entregam as estolas aos sacerdotes, dois outros 
sustentam a toalha da comunhão. Depois do Agnus Dei 
(C. E .;  Mem. Rit.) o Mestre de cerimônias ou o S traz o 
■segundo cálix com pertences e o coloca do lado da epís- 
loia. Tendo o C tomado o SS. Sangue, o D cobre o cálix da 
mi.ssa com a pala e descobre o segundo cálix; o C, D, S 
genufletem. O C põe a hóstia grande dentro do cálix qüe o
1 > sustenta em cima do corporal e depois o coloca nêle. 0  
L, o D e 0 S genufletem. O C purifica o lugar, onde e.stava 
,1 hóstia grande, depois a patena sôbre o cálix da missa, 
II (|iial o D cobre com a pala. 0  C, o D c o S genufletem. 
( ) C e o S dão lugar ao D que vai ao meio, põe cm cima 
ili) 2." cálix a pala e em cima dela a patena invertida, es- 
Icndc por cima o véu, põe êste cálix no meio, perto do ta
bernáculo, e o cálix da missa ainda no corporal um pouco 
do lado da epístola e concerta o 2.° cálix sem atar o véu.
335. Distribuição da s. comunhão. O D pega na píxide 
e ;ibre-a. (lenufletem os três. O S fica no seu lugar, o D 
desce ao plano do lado da epístola e canta o confiteor. Dis- 
Iribui-se a s. comunhão (n. 774).  E ’ proibido (d. 3975 ad 
h) cantar na missa solene durante a distribuição da comu
nhão em língua vernácula. Tendo o D fechado a píxide no 
l.ibcrnácLilo, muda o lugar com o S (genufletem à saída 
e à chegada). 0  C purifica a patena da conuiiihão e pros- 
'legiie o rito costumado. A missa continua como se fôsse 
dí;mte do SS. exposto.

Ao último evangelho o C faz o sinal da cruz, mas não 
no altar (Miss.) Ao Et verbum caro factum est genuflete

l'iTi-no <1(! L it u r g ia  —  11
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ao SS. no meio. Distribuem-sc as velas ao clero. O crijcife- 
ráriò vem, faz genuflexão dupla e toma a cruz.

336. 3. A procissão. Terminado o ultimo evangelho o C 
com o D e 0 S faz no meio genuflexão simples ao San
tíssimo, desce ao plano, saindo um pouco do meio, fazem 
genuflexão dupla e vão ad  scdilia  (Mem Rit.) O D e o S 
tiram os manípulos, o C tira também a casula e veste o 
pluvial branco. Os Ac tomam os castiçais da credência, o S 
pega na cruz e vai colocar-se com os dois Ac à entrada do 
côro, voltado para o altar. O C, ladeado de D e S, vai ao 
altar. Os três fazem genuflexão dupla no plano e ajoelham- 
se no degrau inferior, fazendo curta adoração (Mem. Rit.). 
Fazem pequena inclinação e !evantam-se. 0  C pôe incenso 
em dois turíbulos, sem bênção e sem ósculo, e incensa o 
Santíssimo como de costume. Recebe o véu de ombros. Os 
3 sobem ao 2.“ degrau. O C e o S ajoelham-se no bordo 
do supedâneo. 0  D sobe, genuflete e ata o cálix com a fita 
(Mem. Rit.). Pega no cálix, segura-o com a mão esquerda 
pelo pé, com a direita pela copa e entrega-o de pé ao C 
ajoelhado. O C pega nêle com a mão esquerda pelo nó e põe 
a direita em cima da patena. O D cobre-lhe as mãos com 
as extremidades do véu, genuflete, levantam-se com êle (am- 
hém o C e o S c sobem ao supedâneo. () C volta-se para 
o povo, 0 D vai à direita, o S à esquerda. Todos no côro, 
exceto o cruciíerário c os Ac com os castiçais, fazem ge-. 
nuflexão dupla e põem-se em marcha. À frenie vai a cruz, 
scguem-.se o.s cantores, começando o hino: Pange lingua, 
0 clero com a vela na mão exterior, os dois turiferários, não 
andando para trás, rnas voltados um pouco para o San
tíssimo e balouçando lentamente os turíbulos fumegantes (d. 
2 368) ,  em último lugar, o C com o Santíssimo ladeado 
de D e S, que levantam as extremidades do piiivial. Fora 
do presbitério o C vai debaixo do pálio. A procissão não 
sai da igreja, mas pode seguir pelo caminho mais longo 
para o sepulcro.

337. E ’ conveniente que o C recite (Mem. Rit.) durante a 
procissão com o D e o S em voz meio alta o hino Pange 
lingua e outros hinos e salmos. 0  côro canta até Tantum 
ergo exclusivamente, principiando, se fôr preciso pelo Nobis 
datus (Mem. Rit.). Também o povo se lhes pode associar. 
Ao chegar ao s. sepulcro o crucifer^do e os Ac colocam-se
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iK» Ingar mais afastado, de sorte qiie na volta para a sa
cristia estejam no jirimeiro lugar, e viram-se para o San- 
llssimo. Os mais dignos do clero ficam mais perto do altar, 
os cantores formam duas alas. O C vai com o Santíssimo 
até diante do degrau inferior, o I) ajoelha-se no plano com 
(IS dois joelhos, inclina-se nm pouco e recebe —  a mão 
dircita infra cupani, a esquerda ad  pedem, —  cie joelhos, 
(lo C, dc pé, o Santíssimo, icvanta-se, espera até que o C 
gciuifleta e põe o Santíssimo ou no altar (Miss.) ou logo 
no tabernáculo ou cápsula, sem fechar, genuflete, desce e 
.ijoclha-se à direita do C ajoelhado. 0  côro canta Tantum 
ergo  e Genitori. O C põe incenso num turibulo e incensa 
como sempre. Não se canta o versículo nem a oração. 0  D 
Nobe, genuflete, põe o SS. Sacramento no tabernáculo (ou 
c.ipsula, ou fecha imediatamente), genuflete, fecha e ajoelha- 
fic dc novo ao lado do C e fazem curta oração. As velas, 
exceto as dos dois Ac, se apagam, quando o tabernáculo 
estiver fechado e o hino acabado.

:i38. Todos se levantam ao sinal do Mestre de Cerimônias, 
tazem genuflexão dupla, o C, o D e o S recebem o barrete, 
e a procissão retira-se para a sacristia (o clero para o côro) 
pelo caminho mais curto: à frente a cruz, depois, os turife- 
i.irios, etc. Cobrem se depois de sair da presença do SS. 
Sacramento. Passando pelo altar-mor, todos genufletem, o 
C, caso o Santíssimo já  não estiver mais no tabernáculo, faz 
inclinação profunda. O SS. Sacramento no s. sepulcro é ve
nerado como na exposição solene. Por isso, exige-se ado
ração contínua (Mem. Rit.) e genuflexão dupla.

Às vêzes será preciso fechar o SS. Sacramento num ta- 
bernáculo mais seguro durante a noite. Neste caso, na ma
nhã seguinte, transporta-se o SS. Sacramento outra vez para 
II s. sepulcro e continua a adoração.

AS V ÉSPER A S 
it39. Rezam-se as vésperas (não se cantam) depois da 
procissão, deixando-se as velas acesas. 0  mais digno do 
i lcro ou o C da missa reza: Christus fa d a s  est, etc.

TRANSLADAÇÃO DA PÍXID E
340. No lugar, para onde se transporta a píxide, esteja 
nm.i lâmpada acesa e um corporal no altar. Logo depois

11*

www.obrascatolicas.com



164 R e u s ,  CursQ de Liturgia

da procissão ou. se não estorva, durante as vésperas, um 
sacerdote (ou D) revestido de sobrepeliz e estola branca, 
acompanhado de um Ac com a umbela e de dois com tochas 
vai ao altar, genuflete no plano, sobe, abre o tabernáculo, 
tira a pixide, ajoelha-se no degrau do supedâneo, toma o 
véu de ombros, sobe, pega na pixide, com a mão esquerda 
velada, pÕe em cima a mão direita também velada e trans- 
porta-a para o lugar preparado. Chegado lá põe a pixide 
no corporal, genuflete, de joelhos no degrau do supedâneo, 
tira 0 véu de ombros, sobe e põe a pixide no tabernáculo 
(ou, se não houver lugar, atrás do cálix que está com a 
hóstia grande), genuflete, fecha, desce, reza de joelhos uma 
breve oração, genuflete (se o SS. está exposto, com dois 
joelhos) e volta. (Mem. Rit.) Colocar a pixide no altar do 
sepulcro é só permitido em caso de necessidade, (d. 4049 
ad 4.)

DENUDAÇÃO DOS ALTARES

341. Depois das vésperas as veias ficam acesas. 0  clero 
fica no côro e procede-se à denudação dos altares. 0  C, 
o D e o S com alva, o C e o D com estola roxa, vão co
bertos para o altar, precedidos de Ac. Ao chegarem, todos 
genufletem. O C faz inclinação c de pc no plano entoa em 
voz alta a antífona: Diviscrunt sibi, que o côro continua, 
recitando depois o Deus, Deus meus, mais ou menos de
vagar, segundo o número de altares que houver para de- 
nudar, e no fim a antífona (Mem. Rit.), O salmo não se 
repete. Sc não houver clero, o C, o D e o S rezam o salmo 
e a antífona em voz alta, segurando o S o livro. Tendo 
entoado o C a antífona, o C com o D e o S sobe ao supe
dâneo e tira uma a uma as toalhas do altar, ajudado pelo 
D e 0 S. Os Ac põem-nas, dobradas, na credência, tiram as 
flores, o frontal, etc. Ficam só a cruz com véu roxo (n. 
330) e as velas. Se isto não se pode fazer logo cômoda- 
mente, faça-se depois e denude-se durante a cerimônia ao 
menos a maior parte da mesa do altar. (Mem. Rit.)

O C, o D e o S fazem reverência ao altar, põem os 
barretes e dirigem-se para outros altares, continuando e aca
bando 0 salmo, e voltam ao altar-moy, onde repetem a antí
fona e se retiram para a sacristia.”'^
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Se 0 .S altares forem muitos, outros sacerdotes, revesti
dos de sobrepeliz e estola roxa, podem denudar os altares
l.ilerais, recitando o mesmo salmo. (d. 2959 ad 3.)

Depois, tira-se a água benta das pias até o sábado san- 
lo, se é costume, (d. 2682 ad 54.)

O MANDATO
'M2. A última das funções próprias da quinta-feira santa 
c o mandato, nome tomado da palavra inicial da primeira 
nnlifona: Mandatum novum, chamada também lava-pés, por- 
(|iie se lavam os pés a 13 homens pobres. Ja  S. Agostinho 
lonhecia esta cerimônia, realizada, porém, em outro dia.
I icstlc 0 século VII foi celebrada na quinta-feira santa na 
Lspanha, desde o século IX em Roma.

O mandato é obrigatório nas catedrais (d. 624 ) .  Um
U'igo não pode fazê-la na igreja, nem fora da igreja com 
ilH cerimônias litúrgicas. Não está prescrito que o C deva 
Hcr 0 mesmo sacerdote que celebrou a missa. (d. 3317; 
Miss.) A cerimônia faz-se à hora conveniente na igreja, em
lugar afastado do s. sepulcro ou na saçristia ou numa sala
iimtígua à igreja.

;M3. Na saçristia prepara-se o amito, alva, estola e pluvial 
Htxo para o C, amito, alva, manipulo, tunicela e dalmática 
In.ancas para os MM. turíbulo e castiçais com veias. No 
allar haverá ao mènos duas velas acesas. A cruz com véu 
Hixo, frontal roxo, ô inissal do lado da epístola. Na credên
cia põe-se o evangeliário, uma toalha grande para o C se 
ciiigir, jarro com água e toalha para o C lavar as mãos, 
duas bacias e dois jarros com água tépida. Do lado do 
cv.angelho está um banco comprido para os treze pobres.

O C, ladeado do D e S, dirige-se para o altar, desco- 
bic-se, todos fazem a devida reverência ao altar c sobem 
.111 supedâneo. O D ministra o incenso, more solito, reza 
Munda cor, pede a bênção e canta o evangelho observando 
as rubricas das missas solenes. No fim do evangelho o C 
beija o livro (P er  evangelica d ieta), é incensado pelo D e 
Ic do lado da epístola as antífonas, se não forem cantadas.

Depois, do lado da epístola, o C despe o pluvial e cin- 
g,c se com a toalha ajudado dos MAf que deixam o mani
pulo. Se houver cantores, começam a cantar as antífonas 
.dc ao fim. O C, o D e o S dirigem-se ao primeiro dos po-
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II

bres e se ajoelham, se fôr preciso. O S sustenta o pé direito 
do pobre nm pouco levantado. O Ac coloca a bacia sob o 
pé, outro Ac com o jarro derrama um pouco de água sôbre 
o peito do pé. O C lava o pé, o D apresenta uma toalha 
ao C, que com ela enxuga o pé e o beija, dá uma esmola 
que tira dc urna alva apresentada a êle pelo D ou por um 
Ac. O mesmo ato dc humildade se faz com os outros pobres.

344. Terminado o lava-pés, o C dirige-se corn os MM para 
a credência e lava as mãos. Os MM fazem o mesmo, se fôr 
preciso, ajudam o C a tirar a toalha e pôr o pluvial e põem 
os manípulos. Os três dirigem-se para o altar, sobem e vão 
ao lado da epístola. O C, voltado para o missal e com as 
mãos juntas, canta: Pater noster, continuando em voz baixa. 
Ajunta em tom feriai: E t ne nos e os versículos, terminando 
com a oração. Retiram-se como vieram.

Se houver sermão, pode pregar-se depois do evangelho 
ou depois da oração. O púlpito não terá ornamento algum.

Nas igrejas menorês o C faz tudo, ajudado pelo sa
cristão e pelos Ac.

II. Cerimonial simples da quinta-feira santa
345. Executam-se tôdas as funções segundo o cerimonial 
solene com as seguintes particularidades.

1. Missa. Depois do P ax domini um Ac põe o cálix com, 
os pertences no altar, pegando no cálix com um véu. O C * 
poderia também fazer o tnesmo antes da missa. Depois da 
comunhão o C põe a hóstia no cálix, como foi dito.

Se houver só um cálix, o C, depois de purificar o cálix 
da missa, põe nele a hóstia. Caso achar uma partícula no 
corporal, poderá pô-!a no cálix.

2, Procissão. 0  C veste o pluvial branco. Se não hou
ver, poderá continuar com alva e estola, sem manipulo.

Um turibulo é suficiente. Sendo possível, empregam-se
dois.

346. Se não .houver cantores, o C começa a cantar ou re
citar em voz alta, o hino: Pange lingua, e vai debaixo do 
pálio para o s. sepulcro.

Na procissão vai à frente o cruciferário acompanhado, 
sendo possível, por dois Ac corn velas. Jâépois vem o turife
rário incensando o SS . Sacramento, e o C debaixo do pálio.
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Tendo fecliado o tabernáculo do s. sepulcro, o C volta 
.11 > altar-mor e transporia a pixide, acompanhado de dois Ac 
com velas, para o lugar destinado. Volta à sacristia, toma 
;i estola roxa e vai denudar os altares, recitando: Diviserunt, 
com sl 21. Rode rezar as vésperas ou antes da denudação 
(los altares ou depois em particular.

§ 83. A SE X T A -FE IR A  SANTA 

Caráter e história da sexta-íeira santa
347. 1. Caráter. A sexta-feira santa (Fer. VI in paras
ceve) é consagrada à comemoração da santa morte de 
|esiis Cristo, Espôso da Igreja. Tudo neste dia exprime 
'> luto da igreja: a côr preta dos paramentos, o altar de- 
imd.ido, sem luzes no princípio, a cerimônia da prostração 
(liis ministros da igreja diante do altar, a omissão do D o
minus vobiscum, a falta de instrumentos de música.

2, Historicamente estas cerimônias hoje tão comovedo
ras representam a forma primitiva da missa comum. J á  Du- 
i . i i k I u s  alude a êste fato. (VI. c. 77. n. I .)  O non%- parás- 
(cve (preparação) significava para os israelitas a .sexta- 
Icira de cada semana, em que se devia preparar tudo para 
II sábado, até mesmo a Comida.

A Liturgia da sexta-feira santa mostra três partes visi
velmente distintas; a Liturgia primeva de orações e leituras; 
.1 .idoração da cruz e a missa dos pressantificados.

348. 1. A adoração da crnz, descrita por Etéria no século IV, 
propagou-sc de Jerusalém para o Ocidente e aparece em 
Rdina no século VII. 'Lem o seu auge no F cce  lignum Cruéis.

A m issa dos pressantificados é uma comunlião solene. 
L'(irmou-se à maneira da Liturgia nos dias alitúrgicos muito 
em uso no Oriente.

;i. A  orig e m  da m issa dos pressantificados (hóstias consagradas n u m  
iliei (lias an te rio re s) rem onta , no O rie nte , ao menos ató ao sinodo de L a o - 
illcéln, (314). D u ra n te  a quaresm a, exceto nos sáhadoS, domlngo.s e festa 
i|i( /VnunciaQão, não h a via  m issa. Celebrava-.se, porém , o otioio dos p re s - 
Kiiiil iricados que se com pun ha de orações e com unhão.

Win R otna  d u ra n te  tôda a q uaresm a h avia  m issa e os fiéis com ungavam  
iiniiiiele tem po todos os dias. S. Je rô n im o  (E p . 50 ad P a m m .) escreve 
"nxlM lir em  R o m a  o costum e de os fiéis sem pre receberam  o corpo  de 
i ' 1' l r t l n " .  M as n a  se x ta -fe ira  santa nunca se celebrava o santo sacrifício , 
('n ino, porém , o povo desejasse receber nesse dia, tão santo, a sagrada eu- 
t  » r i í i t i a ,  e não existisse r ito  p ró p rio  da d istrib u içã o  da ,sagrada_ eucaristia 
t o r i t  (ia tnissa, o C le ro  resolveu a d ificu ld a d e  im ita n d o  o ofício grego 
diiN pcns.oflntifieados. F in d a  a  p a ixão  e as orações, o diácono tra z ia  o San- 
tlKHlitHi p a ra  o a lta r. “O  sacerdote, depois de b e ija r  e a d o ra r a cruz, d izia  
II l'iid rn  Nosso e o L ib e ra . B m  seguida todos ad oravam  a santa c ru z  e co- 
ninnr.avnm .'' (G elasiano, M L , 74, p. 1103.) E s ta  com unhão ge ra l eni Rom a, 
inn Inovo foi ab olid a , m as conservou-se em  algum as regiões até ao sé-

www.obrascatolicas.com



168 R e 11 ji, Curso cle Liturgia

■lí

I -  1>- 530.) o  mi.ssal só pre.screvo 
a  Honiiinhao p a ra  o C, com  exclusão de todos os outros.
u o  cerim ônias. Desenvolvera.m -se pouco a pouco e sãode  a lta  e piedosa significasão. t- i- ..au
^  X) A  prostragão d o  celebrante no p r in c íp io  das cerim ô nias era a n tig a 
m en te rauito  freq üen te  e de uso geral.

2) O  a lta r não está ornado, po rq ue a n tiga m e nte  os diáconos ou outros 
m in is tro s  arm a va m  o a lta r só no coroêgo das funções litú rg ica s. N ã o  arde 
iluz. p o rq u e  so _na Id ad c m é d ia  p u n h a m  os castiç.ais no a lta r.

3) Põe^-se só um a  toalha no a lta r, po rq ue o santo corpo de .Jesus C risto  
101 en vo lv id o  n u m  su d á rio  gran de , ou, segu in do a e x p l i c a ç ã o  histórica  
p o rq u e  nao se consagra o ,SS. .Sangue, que poderia, ser derram ado.

.  4) A  le ilu ra  de u m  trecho d a  sagrad a escritura  feita  pelo le ito r no co- 
<■ 'Sao litú rg ic a  era  costum e na, a n tig a  ig re ia , A  escolha do p ro 

feta  Oséias tem  a sua razão nas p a la vra s : ‘'depois de dois dias v lv if ic a r -
n o s -a  e no terceiro  d ia  re ssu sc ita r-n o s -á ”, ind ican do a sagrad a paixão pela 
q u a l a hurnam dade, caida e m o rta  p a ra  o céu, recebeu no va  v id a , e a res
surre içã o  de Jesus  Cristo .
T » = u i  não d iz :_ D o m in u s  vobiscum , p o rq u e  o ún ico  Sacerdote,
Je su s  C n s to , foi m orto  e nao pode m ais falar, e não está m ais conosco,
r™  ur-ost?  f " “ a- ^o s  profetas, p o rq u e  a p a ixão  de C risto
a n líÇ õ n  Sr, i opfra , a epistola, é d a  lei m osaica, porque
Sr. S° . R e d e n t o r  fo i p re fig u ra d a  pelos p a tria rc a s  : p o r A bel
no corde iro  im olado, p o r A b ra a o  no ca b rito  sacrificado.
, *kão da lei m osaica, cantada pelo subdiácono, está em  segundo
lu g a r, apesa,r d e  ser m ais a n tig a  do que a dos profetas, p a ra  que a pa i- 

t segue, seja  continuação e explicação d a  lei mosaica.
R oís ela tra ta  do corde iro  pascal, tip o  do ve rd a d e iro  C o rd e iro  de D eus
e da sua m o rte  na cruz.

8) C a nta-se a paixão de Je su s  C ris to  segundo o evangelho de S. João, 
p o rq u e  ele e o q u a rto  evangelista  e po rque, ficando debaixo d a  cruz, 
neste d f ™  crucificação. P o r  isso convém  que seja ouvidQ

9) A s  orações pelas diversas classes de necessitados antigam ente sc 
re za va m  _em tôdas as m issas. N e ste d ia  as nove orações t“ m  uma 
significagao especial. P ois  le m b ra m  o d iv in o  Sofred or, que pregado na 
cruz, rezou^ p o r três longas horas até à h o ra  nona, em que m o r r e i  “P e T  
fid i J u d æ i nao s ig n ific a  pé rfid os  ju d e u s ", no sentido de traidores a 
Sim, incréd ulos .judeus . P ois  a  ig re ja  não q uer ofender a n in gu é m  ’ oh

T® "cira .a d o s  dopois dos ostiários, .são os cantore,s. (C o n fite rl 
—  lo u va r. D ic t. d ’A rc b . confessor.)

genuflete  na oração pelos ju d e u s , po rq u a n to  êlo.M 
p o r  e s c a ^ e o  fize ra m  genuflexão di.ante de Jesus, e a ig re ia  não quer 
acom panha-los, .nem exte riorm en te .

r a m " n  ® g r *  que os ju d e u s  In crédu los denucla-
ra m  o F ilh o  de Deus. E s ta  im pressionante ce rim ô n ia  se faz em três ato«
ju d a ic ï  ’  ̂ p rin c ip a is  de irrisã o  cruel d a  V ít im a  d a  sanhtt

O  p rim e iro  fo i quando, no á trio  do sum o sacerdote, c o b rira m  a santa 
face de Nosso Senhor, e lhe d e ra m  taofetádas. P o r  isso a p rim e ira  voz 
nao se descobre a santa face do C ru c ifix o .

O  segundo foi, quando o R e i da g lo ria , coroado de espinhos, foi' es- 
carnecido peios soldados com  genuflexão e as p a la v ra s : “A v e  re i d oh 
Ju d e u s . P o r  isso na segunda vez se m ostra  a santa cabeça e a santa 
face d o  R e i do universo.

O  tercèiro  fo i quando o F ilh o  do To d o -p o d e ro s o , despojado dos seus 
vestidos, estava crucificado e foi insultad o  com  a b la s fê m ia : “A h '  tu  p o  
des d e s tru ir  o tem plo  e o u tra  vez o, e d ific a r; s a lv a -te !” F o r  isso, na te r
ceira  vez o cru cifixo  se m o stra  todo descoberto.

^^2) A  cerim ô nia d a  adoração d a  cruz, coberta com  um  pano ro xo  ou 
preto, tem  a sua^ o rigem  na veneração d a  ve rd a d e ira  cruz  conservada em

^  fechada n u m  a rm á rio  de p ra ta  dourado. Ê ste  foi aberto nii 
p iesen ça d o  bispo, d o  clero e do povo. A g o ra  a  cru z  é descoberta no mnlo 
do a lta r. O  canto : Ecce  l ig n u m  C ru c is  é usado desde o século I X -X .  
. . , . ^ « 1  c r u z .s e  colocava n u m a  m esa coberta com  u m  pano branco O h 
tié is ve n eram -na , toea m -n a com  a fro n te  e os o lh os; não o podiam  faznc 
cum  a  m aq nem  com  a bôca. P ois  u m  devoto a rran co u com os doulcii 

santa c ru z  A g o r a  a im a gem  d d  C ru c ifica d o  é colocada 
sôbre u m  pano ro xo  estendido nos de grau s do a lta r ou do côro.

14) O  celebrante venera a cruz, descalço. Esá^a cerim ô nia  foi intrnd ii 
z id a  em R om a, onde o pa pa e os seus m in istro s  acom panhavam  descalt-oH 

■'tf ta rd e  dêste dia. P o is  a veneração da v e rd a d e ira  cruz éiii 
Je ru s a lé m  achou im itagao em  R om a. A s  cerim ônias se fize ra m  com um a 
re líq u ia  d a  santa c ru z  ou a im a ge m  do crucificado.
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ir,) o povo ve n e ra  a  c ru z. B m . Je ru s a lé m  esta oerim ônia leyava S J^ o ra s  
ilu ra iilo  as quais o povo era  in s tru íd o  do a n iig o  e novu testam ento e ocu 
iiiulo c.om hino.s e orações. O s im p ro p é rio s  sáo de o n g e m  galicana.

1(1) N o s  séculos X I - X I I I  a m issa  dos pre ssan tiíicad os pouco a  Pouco 
fiil HO assem elhando à  m issa  eu carística  pelo acréscim o de mcensaçao, e lç -

viiçn.11 e ^ r a ç y ^  S acram ento é levado p a ra  o  a lta r  em  procissão. J á
„  o a c iU e n t á r io  gelasiano a m enciona. T a m b é m  o  p o v o  recebia  a sa gra d a  
..„Muinhão, M as em  R o m a  êste costum e £01 abolido 

IH) O  celebrante d iz :  I n  s p iritu  h u m ilita tis  . et 
NoMla oração a p a la v ra  “sacrific iu m - s ig n iiic a  f r a t r è r
,la  lum ltência. (S l  50.) P o r  isso, o celebrante pode d iz e r O ry te  f r a t r e ^  
ul luoum  s a crific iu m  (d e  p e n ite n t ia ). . .  M as 0 povo nao pode r  .spoi .lor. 
M uH cliilat.. .  d e  m an ib us  tuis, p o r quanto estas pa lavras  s ig n ific a m  o , a -  
1'1‘iriclo  sacram ental, 0 qual não se oferece. „vopãn nntps

II») O  celebrante não d iz :  P a x  D o m in i, nem  a ^
,l„ com unhão, p o rq u e  não se d á  a paz no d ia  em  q u e  N o s s o  S en h or foi 
M.polldo pelos ju d e u s  in im ig o s  com  0 g r ito : N a o  tem os rei.

■'()) O  celebrante não re za : H æ c  c o m m ixtio , nem  a segunda antes d a
 iu.lião, nem  Q u id  re trib u a m , C o rp u s  tu u m , P laceat po rq ue « e s t a ^ ^
,ÕC,| !U! m enciona ou 0 SS. Sangue, que nao está no a ltar, ou o sa c ritic io

' '''Ò ^*^Logo” depois Tas°^funções litú rg ic a s  se t ira m  os ornanm ntos d o  
„ 11,11. Êsse era o costum e dos p rim e iro s  séculos. (C f. D u ra n d u s  V I  c. 77.)

I. Cerimonial solene
P R E P A R A T IV O S 

:14!L 3. No aliar, sem ornamento, sem toalhas, sem sacras,
•.riii estante, sem tapête, põem-se seis castiçais (não de pra-
l.i, E .)  com velas de cera amarela, apagadas. No meio 
eülã uma crnz com o crucifixo coberto com véu roxo ou pre
lo (Mem. Rit.), facilmente amovível. A mesma cruz, que se 
descobre, deve servir para a adoração. O tabernáculo está 
iiii. No segundo degrau do altar ou no supedâneo põem-se 
Irês almofadas roxas ou ao menos escuras. A completa nu
lle/, do altar representa melhor do que qualquer pompa fu
neral 0 espírito dêste dia de abandono e de amargura.
:if»(L 4. Na credência, coberta com toalha branca, a qual 
lirto deve cair nem para a frente nem para os lados (C. E .) ,  
põe-se uma toalha do altar, que, dobrada ao comprido, caia 
para os lados e, estendida pela largura, também um pouco 
para a frente (Mem. Rit.), a estante do Missal nua, o epis- 
Inhário, 0 véu preto para o cálix com bôlsa e corporal, o 
.ri.iiiguinho, um vaso com água para purificar os dedos, o 
iiiaiiiistérgio, as galhetas, os castiçais com velas apagadas, 
mna salva para as oblações, a matraca. Salvas não se usam. 
( Mem. Rit.)

I*erto da credência põe-se a cruz da procissão coberta 
ciiin mu véu roxo, um tapête grande roxo, uma almofada 
i i i ,h;i com um véu branco bordado de sêda roxa. (Mem, Rit.)
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No lado da epístola se põem assentos (tamboretes) sem 
ornamento, no lado do evangelho três estantes nuas para os 
diáconos da paixão.

5. Na capela do s. sepulcro (ou monumento) põe-se a 
chave do tabernáculo ou da urna, o véu de ombros branco, 
as velas brancas para a procissão e o pálio. O corporal 
estende-se em cima do altar.

6. Na sacristia preparam-se os paramentos pretos e, 
para o C: manipulo, estola, casula; para o D: manipulo, 
estola e, se a usa, a casula plicata; para o S: manipulo e, 
se a usa, a casula plicata; para os três diáconos da Paixão: 
alva, manipulo, estola comum; para o S da cruz: alva e, 
se a usa, a casulâ plicata (não manipulo). Se o cruciferá- 
rio não é S, veste a sobrepeliz. Dois turíbulos.

RITO
PRIM EIR A  P A R T E . L E IT U R A S E  ORAÇÕES

351. 7. Advertências. 1. Omitem-se todos os ósculos dos
objetos e das mãos (d. 4193 ad 3 ) .  2. Não se responde Deo 
Gratias depois das leituras nem Laus tibi, Christe depois da 
paixão. 3. 0  C não genuflete ao Flectam us genua. 4. Não 
se benzem nern a água, nem o incenso, nem os MM.

8. À frente vai o turiferário sem turíbulo, depois dois 
acólitos sem castiçais, o C e os MM um após outro cobertos, 
com 0 barrete, ao lado do C o M. de cerimônias. Se têm 
de passar pelo santo sepulcro, todos fazem genuflexão du
pla (o C, 0 D e o S tiram antes o barrete). Tendo chegado 
ao altar-mor o C e os MM descobrem-se e sem prévia re
verência 0 C, o D e o S ajoelham-se ou no primeiro de
grau ou no plano e deitam-se com todo o corpo no segundo 
ou terceiro degrau, apoiando a cabeça em cima da almo
fada e rezando durante o tempo necessário para o Miserere. 
Todos os outros ajoelham-se à direita e à esquerda, não 
no meio.

352. 9. Os Ac, logo depois da prostração, vão à credência,
trazem a toalha do altar e a estendem dobrada ao comprido 
sôbre a parte posterior da mesa do altar, de sorte que a 
parte anterior fique descoberta. Voltam para o seu lugar. 
0  M. de C. coloca a estante no altar do lado da epístola 
e abre o missal.
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353. 10. Depois da breve oração Icvaiitam-se todos, os
Acc tiram as almofadas. O C e os MM sobem ao altar, o 
(' beija o allar c vai ao missal. 0  D e o S colocam-se como
para o intróito. Quando o C começa a 1er a profecia, um
clérigo pega no epistolário, vai ao meio diante do altar, 
genuflete, vai ao lugar onde se canta a epístola (Rubr.), e 
canta a profecia em tom de Hção, fedia o epistolário, ge
mi llete no meio, põe o epistolário na credência e volta para 
(I sen lugar.

11. Depois do trato, o D e o S põem-se atrás do C em 
lil.a, 0 C canta Oremus incIinando-se à cruz, estendendo e 
|iimdo as mãos como de costume. O D canta Flectamus g e 
mia e faz genufiexão. Todos, genufletem, menos o C. Após
  instante o S se levanta e canta Levate. Todos se levan-
1,1111. 0  C ajunta a oração com as mãos estendidas. O S
(lira a casula) recebe do M. de C. o livro e canta a epís-
Inl.-i como de costume, não beija, a mão do C, entrega o 
livro (veste a casula) e coloca-se à direita do D.

Ao terminar o trato, os três DD que cantam a paixão 
cniram no côro como no domingo de ramos.

Durante a paixão todos ficam de pé. (C. E .;  d. 2 Í8 4  
;i(l 2.)
354. 12. 0  C lê a paixão no lado da epístola, recita sem 
MMir do lugar, indinando-se para a cruz, Munda cor (sem 
luhc, Domine) c lê o “evangelho”, depoi.s vira-se para os 
Dl). Terminada a paixão até ao “evangelho” o C vira-se 
|i,ir;i o missal, o D da missa vai à credência (tira a casula 
plicala e põe o estolão), leva o evangeliário para o altar 
r o põe no meio. O S e os Acc colocam-se no meio diante 
iliis degraus como nas outras vêzes. 0  D reza Munda cor 
('inn ]ube, Domne) ajoelhado no bordo do supedâneo, le- 
v.iiila-se, pega no evangeliário, sem pedir a bênção, genuflete 
niíii 0 S e canta o evangelho P ost hæc, no lugar costumado 
!■ ;;nn sinal da cruz, sem velas e sem incenso. O C no seu 
liig.ir vira-se para o D, sem beijar o livro. 0  S íecha-o e o 
nilrega. 0  D e o S genufletem no meio e põem-se em fila 
•lilás do C. Se houver sermão, êste deve-se fazer então. 
(Mnn. Rit.)
T55. 13. Se o C canta a paixão com o D e o S :

Terminado o trato o C faz inclinação no meio e vai ao 
l.nlo (Io evangelho, onde está (é conveniente) uma segunda
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estante com o passionário. O que o C nâo canta, le em voz 
baixa, (d. 4198 ad 5.)

14. 0  D c o S (tiram, se trazcm, a casula plicata), fa
zem genuflexão no meio e vão para o lado do evangelho no 
piano (como no domingo de r a r i io s . . . ) .

15. Terminada a paixão até “ao evangelho”, o C vai 
ao meio do aitar, reza M anda cor, volta ao lado do evan
gelho, lê o evangelho com voz baixa e vai para o lado da 
epístola.

356. 16. 0  D (trazendo o evangeliário) e o S vão ao 
meio do aitar e genufletem. 0  S vai para o lado do C c 
responde. O D pôe o livro no aitar, reza ajoelhado ao bordo 
do supedâneo o Munda cor, sem Jitbe Domne, toma o li
vro e desce para o piano, onde faz genuflexão com o S e 
canta o evangelho como foi dito.

357. 17. Após o evangelho o C vai para o lado da epís
tola. 0  D e 0 S pôem-se atrás dêle em fila. O C, cantando 
as moniüones e, também, ao Oremiis, conserva as mãos 
juntas sem fazer inclinação. Porém, ao Oremus antes das 
oraçôes estende e junta as mãos e faz inclinação à cruz. 0  
D canta Flectamus, etc., o S Levate, o C não genuflete e 
canta a oração em tom ferial com as mãos estendidas.

A- oração pelo papa não se canta, sede vacante. A ora
ção pelo imperador, i. é, imperador romano, agora sempre so 
omite, nem pode ser rezada pelo chefe do Estado.

SEÜ U N D A  P A R T E . A ADORAÇÃO DA CRUZ

358. 18. A adoração da cruz, feita devidamente, é de uma 
beleza impressionante e majestosa, lembrando não só a cruz 
do calvário, mas também a das nuvens do céu; é a humil
de homenagem da humanidade remida ao seu divino Redentor.

Evite-se tudo o que possa estorvar esta solene cerimô
nia. Durante a última oração os Ac estendem o tapête pairn 
a cruz no lugar conveniente diante do altar, põem em cima 
a almofada e por cima, ao comprido, o véu branco.

19. Depois das orações o C, o D e o S (êste à írente) 
sem. fazer reverência à cruz, por não estarem no meio da 
altar, vão diretamente para os assentos. 0  C tira a casula 
(o S a casula plicata), mas conservam o manipulo até á 
adoração da cruz. (Mem. Rit.) 0  C vai colocar-se no caiilo 
posterior do lado da epístola, no plano, o S à sua esquerd.a.
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• iiiihos voltados para o povo. O D sobe diretamente ao su- 
podànco, genuflete no meio, pega “dieio dc reverenda” na 
eni/. (C. E .)  e, levando-a com as duas mãos, com o cruci- 
lixo coberto voltado para os fiéis, desce pelos degraus an- 
leiiorcs, entrega-a ao C c põe-se à direita dêle. Uni Ac sus- 
leiita diante do C o missal, (ou livro) aberto.

!L5‘>. 20. O C sustenta a cruz com a esquerda, descobre
.mxiliado pelos MM a parte superior da cruz até à travessa 
iiisí/ue ad  transversum exclusive. Mem. Rit.), de sorte que 
.1 cabeça não se veja, eleva a cruz com ambas as mãos, es- 
l.iiido a travessa na altura dos olhos e entoa o E cce ligniim, 
depois com 0 D e 0 S m quo. (Sendo preciso dois canto- 
(cs poderiam colocar-se ao lado do D e do S, ajudando o 
c.uito.) O C toma um tom baixo, porque tem de cantar ainda 
iliias vêzes num tom mais elevado. Quando o C começa a 
c;iiitar, todos os presentes se levantam e ao Venite adorernus 
Iodos genufletem com dois joelhos. (C. E .)  0  Ac fecha o 
livro e põe-se também de joelhos. O C é o único que fica 
dc pé.

.31)0. Acabado o Adorernus, todos se levantam. 0  C, ladea
do do D c do S, sobe ao supedâneo, ao iugar em que se 
ic/a o Íntróito da missa, de modo que, sendo possível, tam- 
bcm o S esteja no supedânco. 0  C descobre o braço direito 
c .( cabeça do crucifixo (Mem. RiL), levanta a crnz mais 
.illo e canta num tom mais elevado: Ecce. C) resto corno an- 
Ic:;, No meio o C tira o véu inteiramente, entrega-o, levanta 
.1 cruz. ainda mais alto e canta num tom mais elevado: Ecce. 
I >cpois de Adorernus todos, inclusive o D e o S, ficam de 
(ucllios. o  C só (Miss.) sustentando a cruz com ambas as 
I I I , los, “cheio de reverência e devoção”, terminado o último 
Venite adorernus, e não antes, leva a cruz, descendo fora 
dl) meio pelo lado do evangelho, para o lugar determinado, 
iijodha-se e a põe em cima do véu branco estendido sôbre 
.1 .tiniofada. Levanta-se e faz genuflexão simples. Ao mes
mo tempo com o C, todos se levantam e ficam de pc. En
quanto 0 C faz genuflexão em baixo, o D e o S no supedâ- 
iico genufletem também com êle e vão para os assentos, 
.u iimpanhando o C, que vem chegando.

3 « í .  2 1 . 0 C ,  o D e o S  tiram o manipulo, assentam-se e
lii.im os sapatos (de entrada baixa, se fôr possível). Para

www.obrascatolicas.com



174 R e u s .  Curso de Liturgia

0 D e 0 S é SÓ costume, (d. 2 7 6 9  X ad 5 . )  O C sozinho 
(Miss.), sem Mestre de cerimônias, sem barrete, com as 

' mãos juntas, vai à cruz, ajoelha-se com os dois joelhos (sem
fazer genuflexão antes da adoração. C. E. Mis.) três vêzes 
em distância convenieníe, inclinando a cabeça e rezando, p. 

I ex., Adoramns te Christe et benedicimus tibi, qaia  per san-
ctam criicetn tuam redemisti munduni. A terceira vez vai até 
junto da cruz, adora e beija o crucifixo (é conveniente bei
jar só os pés), depõe uma esmola na salva, se fôr costume, 
levanta-se, faz genuflexão simples (d. 3855 ad 10) e vai para 
o assento. Calça os sapatos, lava as mãos, se fôr preciso,
põe o manipulo e a casula, senta-se e põe o barrete,

*̂1 ' 362. 22. Logo que o C vai adorar a cruz, o côro começa
os impropérios. Os MM ficam de pé, sem barrete. Tendo 
voltado 0 C, os MM, o D à direita do S, vão adorar a cruz, 
observando as mesmas distâncias e o mesmo modo que o C. 
0  D beija primeiro os pés do crucifixo, levantam-se, porém, 
juntos, fazem a- genuílexão simples, vão para os assentos, 
caiçam os sapatos, põem o manipulo (o S, se a usa, a ca
sula plicata), sentam-se e cobrem-se. Um Ac ajoelhado dian
te do C sustenta o missal aberto. O C e os MM recitam 
alternadamente os impropérios ou em parte ou todos (Miss.) 
conforme durar a adoração, ao menos aqueles que o côro 
canta. (d. 4198 ad 5.)
363. 23. Depois dos MM, os membros do clero vão adorar

I a cruz. Somente o Bispo da diocese vai cm primeiro lugar,
antes mesmo do C. (d. 2246.) Os clérigos vão dois a dois, 
em igual distância, fazem triplice adoração, beijam os pés 
do crucifixo e dão a esmola, onde fôr costume. Depois vão 
os homens adorar, em último lugar as mulheres.

Havendo muito povo, um .sacerdote de sobrepeliz e estola preta 
leva uma ou duas cruzes para lugares preparados, uma para os 
homens, outra para as mulheres. E ’ conveniente que um acólito fi
que ajoelhado perto da cruz (Mcm. R it.) , por motivo de reverência 
-e para impedir irreverências.

24. Depois do descobrimento da cruz, um Ac descobre 
a cruz processional e o sacristão as cruzes dos altares la
terais, mas não as imagens. O cruciíerário vai, peio fim da 
adoração, para o côro.

364. Estando para acabar a adoração, um Ac acende as 
velas do altar e da credência. (C. E .)  Os dois Ac desdobram 
a toalha do altar, enquanto o M. de C. tira a estante com
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(I missal. IJm Ac põe o vaso com água. O D levanta-se, 
vai à credência, pega na bôlsa e no sanguinho, faz reve
rência ao C, sobe, se a cruz esíá nos degraus do altar, pelo 
l;nl() da epístola ao altar e genuflete à cruz. Estende o cor- 
(luial e põe o sanguinho no lugar costumado. Ao mesmo 
Imnpo, o M. de C. fazendo genuflexão à cruz, leva o missal 
para o lado do evangelho e o coloca aberto e voltado para 
II meio. O D e 0 M. de C. fazem juntos a genuflexão à cruz 
r voltam para os seus lugares pelo caminho mais curto. O 
I) senta-se e se cobre.

.'KkT 25. Concluída a adoração, o D descobre-se, levanía-se 
(com êle o S, que, porém, fica no seu lugar) e vai à cruz 
( ncompanhado pelo M. de C. se fôr preciso), faz genuflexão 
ciiiii um joelho só, toma a cruz com as duas mãos e a leva 
icverentemente (Miss., C. E .) para o altar, coloca-a no meio, 
genuflete e volta pelo caminho mais curto para o C. Ao 
mesmo tempo que o D se ajoelha e toma a cruz, o C e to
dos os outros se ajoelham nos seus lugares, até a cruz ter 
sido posta no seu lugar. (C. E .)  Enquanto o D leva a cruz 
pnr.i 0 altar, ninguém entra no cpro ou sai dêle. 0  C e os 
MM sentam-se. Retira-se tudo o que serviu para a adoração.

Desde êste momento, todos, inclusive o C, fazem ge
nuflexão à cruz. Só então entram os Ac com turibulo c na
ve (a e os ceroferários com tochas, não havendo clero para 
monipanhar o SS. Sacramento com velas.

T E R C E IR A  PAR F E .  A PRO CISSÃ O

.'166. 2ô. O C, o D e O S de barrete pôsto, vão à frente
do altar. 0  crucifcrário acompanhado de dois y\c com cas- 
liçais, põe-se atrás dêles. Todos, exceto o cruciferário e ês- 
li's dois Ac, genufletem. (O C, o D e o S tiram o barrete) 
r .-i procissão põe-se em marcha para o s. sepulcro: à frente 
,1 cruz e os dois acólitos, segue-se o clcro, o S, o D, o C 
nm após outro com o barrete pôsto.

Toma-se o caminho mais curto. Ao chegarem, o crucife-
i.úrii) e os dois acólitos põem-se à entrada do s. sepulcro, 
iis outros vão mais perto do altar è ajoelliam-se com os 
dois joelhos. O C, o D e 0 S descobrem-.se à entrada da 
r.ipela do s. sepulcro, (o M. de C. cuide dos barretes que 
•■i.ji) precisos depois no altar-mor), fazem genuflexão dupla, 
np»i lhain-se no degrau inferior e oram alguns instantes (C.
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E .)  Entretanto distrihuem-se as vclas acesas, a não ser qne 
haja só ceroferários com tochas.

O D sobe ao supedâneo, genuflete, abre o tabernáculo 
(a cápsula), sem tirar o .SS. Sacramento, genuflete c desce 
ao plano. O C põe incenso nos dois luríbulos e incensa com 
um dêle.s o SS, Sacramento. 0  M. de C. põe o véu de om
bros no C, os três sobem, o C e o S até ao degrau superior, 
onde se ajoelham; o D, no supedânco, genuflete, de modo 
que não volte as costas ao C, tira o cálix, segurandc-o com 
a mão direita pela copa e com a esquerda pelo pé, entrega-o 
ao C, ajoelhado (C. E .)  e cobre o cálix e as m ão s com as 
extremidades do véu. O C pega no cálix com a mão esquer
da pelo nó, e põe a direita encima da patena que cobre o 
cálix, levanta-se depois da genuflexão do D ao SS. Sacra
mento e volta-se para o povo. Os MM mudam de iugar, 
passando o D para a direita do C e o S para a esquerda. 
Ao voltar-se o C para o povo, todos, menos o cruciferário 
e os dois Ac, fazein genuflexão dupla. Os cantores come
çam 0 hino: Vexilla regis, que o C reza em voz baixa. (Mem. 
Rit.)

367 . 27. A procissão marcha para o altar-mor pclo cami
nho mais curto (Mem. Rit.), à frente a cruz, a seguir os 
cantores, o clero, os ceroferários (8 -1 0 ) ,  dois turiferários, o 
C ladeado dos MM debaixo do pálio fora da capela do s. 
sepulcro. Ao chegar, o cruciferário põe a cruz ao lado da 
credência e vai para a saçristia. 0.s Ac vão para a credên
cia e ajoelham-se sem os castiçais. Todos ps outros sc ajoe
lham e só se levantam depois de o C tomar na missa dos 
pressantificados o vinho com a partícula do SS. Sacramen
to, apagam a.s velas e ficam de pé até ao fim. Ao chegar 
o C ao altar, o D junto do degrau inferior ajoelha-se nn 
plano e recebe de joelhos o cálix da mão do C de pé, levan
ta-se e, depois de geniiíletir o C, vai colocá-lo no altar, 
desata a fita e, sem nova genuflexão, estende o véu do cálix 
como se costuma fazer no princípio da missa, genuflete e ■ 
desce à direita do C, que já  tirou o véu de ombros. 0  C põe 
incenso num turibulo, sem bênção, como de costume, fican
do o S à esquerda do D. O C incensa o Santíssimo. O D 
e o S elevam a casula. O segundo turiferário retira-se para 
a  saçristia.
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QUARTA P A R T E . A MISSA DOS P R E SSA N T IFIC A D O S

,'168. O C, o L) e o S sobem ao supedâneo e genufletem. 
f > .S passa para a direita do D, onde genuflete conforme a 
ii'l'.ia gcral.

Eleuco tiaa cerim ônias

ViM.iiKlo O £im prático de f.acilitar as cerim ôn ias ao C, n a  M issa, se 
piulnni d isting u ir as trCs p artes costum adas, cada uma com trè s  orações, 
umlmra desiguais, e a  orFirfio iinaJ.

I, O tortôrio 1. In cen sação : incensum  istu d ; b. D ir ig a tu r : c. A sccnd at
2. lu  sp iritu  liu m ilitatis (oração  do O fertório)
3. O rate, fra tre s  (Convite aos fié is)

II. Elovação t .  P a te r  n oster (canta)
2. Am en (voz b aixa)
,3. L ib e ra  (voz a lta ) eleva a s, h óstia  

I I I .  (/'oinunhão 1. P ercep tio  (inclinado)
2. P an em  cœ lestem ; Dm ne non (patena)
3. Corpus Dmni n ostri (cru z) comunga.

IV E lm  Um a oração : Quod ore sum psim us (ação de g ra ça s) .

28. Antes da E levação. Os Ac trazem as galhetas. 0  D 
ilcNColire o cálix; o M. de C. leva o véu para a credência. 
n  I) lira a patena e a pala, apresenta a patena com ambas as 
III,MIS ao C, o qual faz e.scorregar a s. hóstia para cima dela
V ciiloca o cálix em cirna do corporal. Se por acaso tiver 
Inr.ido na s. hóstia, purifica os dedos no vaso preparado 
p.ii.i isto. O D entrega a patena ao C, o qual põe a s. hóstia, 
|o,i meio da patena na parte anterior do corporal sem sinal 
d.i crnz, e a patena, por não estar ainda purificada, em
I iiii.i do corporal do lado da cpislola, O D pega no cálix 
r ,  ■.(•III pousá-io no altar c sem limpá-lo, deita nêle o vi- 
iilm, o S a ágiia (sem bênção e sem oração). Depois de 
i iilicgar as galhetas, o S genuflete e passa para a esquerda 
d(i onde genuílete outra vez. O D entrega o cálix, sem 
imiilicá-lo, sem ósculo, ao C, o qual, sem o sinal da cruz, 
(( poe em cima do corporal. 0  D cobre-o com a pala.

,'166. O C põe 0 incenso, sem o benzer, no turíbulo (sem 
)',('iiiillex.ão, sem ósculo), genuflete com os MM, incensa a 
hl,i h(')stia e o cálix, rezando Incensum istud, genuflete (não 
liKcnsa outra vez o SS. Sacramento de joelhos), incensa a 
( I I I / ,  dizendo: Dirigatur Domine (Mem. Rit.), genuflete, in- 
( i ii:;;i o altar e genuflete passando pelo meio. Entrega o tu- 
ilbiilo, dizendo: Accendat, mas não é incensado. Desce ao 
pl.iiio sem voltar as costas ao SS. Sacramento, vira-se pela 
mi.i esquerda para o povo e lava as mãos sem Lavabo inter. 
D I ) e 0 S põem-se corno para as orações da missa. O C 
v.il para o meio do altar, acompanhado pelo D no segundo 
dcgiau e pelo S no plano. No meio os três genufletem. 0

l'HiMo (lif D itiirg ia  —  12
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C diz ligeiramente inclinado (m ediocriter indinatas), apoian
do no altar as mãos juntas, submissa, sed  iníelligibili voce 
(C. E . ) :  In spiritu humilitatis. Depois beija o altar, genufle- 
tc, vira-se para o povo, retirando-sc um poiico para o iado 
do evangelho, e diz Orate fratres, continuando o resto em 
voz baixa, voltando-se para o altar sem acabar o círculo 
e genuflete. Não se responde Siisdpiat.
370. 29. Elevação. O, D vai para a esquerda do C, gciiii- 
flete ao princípio do Pater noster e põe-se atrás do C. Êste 
canta com as mãos juntas Oremus, etc., com as mãos esten
didas Pater noster, responde em voz baixa Amém, continua 
em voz alta no tom feriai, sem nenhuma inflexão de voz, 
com as mãos estendidas Libera nos, sem fazer o sinal da 
cruz com a pafena. O côro responde Amen. Antes de ter
minar 0 Libera, o D e o S ajoelham-se no bordo do supe
dâneo. 0  C genuflete, põe a patena debaixo da s. hóstia, 
toma a patena com a mão esquerda, com a direita a hóstia 
e a eleva em cima do corporal, até scr vista pelo povo, en
quanto a esquerda com a patena pousa no altar. (C. E.) 
Não se sustenta a casula, nem se incensa, mas pode-se dar 
0 sinal com a matraca.

Quando o C descc a s. hóstia,  ̂ o D e o S levantam-sc 
e, sobem para a direita e para a esquerda do C, sem gemi 
flexão. 0  D descobre o cálix, o C deita a patena no corporal 
e parte imediatamente, sem genufletir depois da elevação, 
cm cima do cálix a s. hóstia em três partes, c dc()õe uma 
parte no cálix como de costume, mas sem sriial da cruz e 
sem oração. (C. E .)  O D cobre o cálix, os trés fazem ge
nuflexão. O C deve conservar juntos o polegar e o indica
dor como depois da consagração. O Agniis D ei e o Pax  
omitem-se.
371. 30. Comunhão. O C reza só a oração Percepíio cor
poris. 0  D e o S mudam de lugar e fazem genuflexão com 
o C. 0  C diz em voz baixa “com grande humildade e re
verência” (C. E . ) :  Panem  ccelestem. Domine non sum di
gnus, etc., e comunga como de costume. O D descobre o 
cálix, os três genufletem. 0  C recolhe as partículas e deita- 
as no cálix. Depois põe a patena no corporal (Mem. Rit,), 
pega corn as duas mãos (a esquerda no pé) no cálix e toma 
0 vinho com a S. Parcela sem oração e sem sinai da crnz. 
O S derrama vinho e água sôbre os dedos dêle. 0  C não
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(II/, Corpus tuum, enxuga os dedos, bebe a ablução c diz 
depois Quod ore sumpsimus, mediocremente inclinado. E ’ 
eiila a última oração.

372. O D fecha o missal, vai para o lado da epístola, fa
zendo a genuflexão ao passar no meio, ao mesmo tempo 
i|iie o S, que passa com a pala para o lado do evangelho, 
|iara cobrir o cálix, ou, se o D tinha no princípio a casula 
[ilicala, vai à credência e a retoma, volta ao meio, genuflete 
e sobe à direita do C, o qual espera com as mãos juntas. 
( I C e os MM descem ao plano, fazem a genuflexão, cobrem- 
He e voltam para a saçristia.

As velas deixam-se acesas para as vésperas que se di
zem como na quinta-feira santa. 0  altar depois das cerimô- 
m.is é denudado (por Ac).

'Ferminada a missa dos pressantificados devem-se re- 
(li.ir os ornamentos do altar e do s. sepulcro, (d. 4081 ad 6 .)

IL Cerimonial simples

1.“ P A R T E .  AS L E IT U R A S  E  ORAÇÕES 

H73. 1. Omitem-se os preparativos para os MM. Quanto
fiii canto cf. o n. 291.

2. O C faz a prostração. (Cf, n." 109.) Reza ou canta 
e, nrações c leituras do missal. Dizendo Flectarnus genua,
I I genuflexão e o ajudante responde Levate. Nas orações 
i|e|iiiis de Flectam us genua o C levanta as mãos e estende- 
.1 . sem juntá-las primeiro. Recita a paixão tôda e lambérn
II ''evangelho” com Munda cor, do lado da epístola. Se, 
piirém, quer cantar o “evangelho”, deve rezar no meio Man
da ror  c cantar do lado do evangelho.

3. Se houver sermão, far-se-á depois da paixão.

2.» P A R T E .  ADORAÇAO DA CRUZ 

3 ’/4. 1. Estende-se o tapete para a cruz perto do fim das
'M ações.

2. O C vai pelo caminho mais curto, sem fazer reve- 
imicia, à credência ou ao assento e tira a casula. Volta do 
■dlar pelo caminho mais longo (Mem. Rit.) pega na cruz 
. descobre-a como foi dito, cantando ou rezando E cce  
l i r i i i i m .  A adoração faz-se como se disse. 0  C, depois de 
Il I .(dorado, toma o manipulo (não a casula; Mem. Rit.) e 
n .1 os impropérios com os Ac, sentado, com o barrete pôs-
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to. Perto do fim da adoração leva-se o niissal para o ladi 
do evangelho, a bôlsa, um vaso com água para o aitar. O 
C leva a cruz para o aitar e toma outra vez a casula prela,

3. A procissão vai pelo carninho mais curto. O hino 
Vexilla Regis é cantado ou rezado.

3." P A R T E . M ISSA DOS P R E S S A N T lF tC A D O S

375. Esta missa faz-se como foi dito; faz-sc tarnbcin a iii- 
censação da s. hóstia e do cálix. As vesperas não são obri
gatórias.

Se a pixide estava no tabernáculo ou na urna, c preci.so 
levá-la para uma capela afastada, como foi dito.

§ 8. O SABADO SANTO

376. 1. A índole do sábado santo (S abb . Sancüim ) é  du
pla: a índole própria e a índole adventícia, a) A índole 
própria  é a comemoração do descanso de Jesus Cristo lU) 
sepulcro. Por isso cantam-se ainda as lamentações, não sc 
diz rnissa própria (dia alitirrgico) e guarda-se o jejurn. Poi' 
privilégio, não existe êste costume no Brasil, b) A índole 
adventícia  é a antecipação das cerimônias da noite pascal, 
as quais já  no século X foram celebradas na tarde e antc- 
cipada.s na manhã, quando se tinha introduzido o costuiiir 
de antecipar as vésperas dc manhã.

377. 2. História, a) Diante da porta da igreja dá-sç a 
benção do fogo, tirado de uma pedra, ü  fogo significa o Es 
pi rito Santo, enviado por Jesus Cristo, a pedra angular.

A bênção é de origenr galicana, introduzida provavel
mente para eliminar o culto pagão do fogo.

b) O novo fog o  bento é levado solenemente peio diá
cono para dentro da igreja, onde tôdas as Inzes estão apa
gadas. As palavras do diácono Lumen Christi significam 
que Jesus Cristo é a única luz do mundo. E ’ uma cerimônia 
comovedora.

378. c) A bênção do círio pascal. Era já  conhecida nos 
primeiros séculos. Tem a sua origem na iluminação usada 
na noite da páscoa. 0  círio simboliza Jésus Cristo ressus
citado e é por isso acendido durante o tempo pascal. 0  Ex- 
sultet {prœconium pascale, anunciação da páscoa) é o an
tigo lucernârio da vigília pascal. O nome de lucernârio loi 
dado às orações que se diziam na reunião litúrgica ao acen-
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ilcrcm-se as luzes ao anoitecer. A origeni c o nome prceco- 
iiiinn indicam que esta cerimônia não é nrna bênção. Devem 
Ncr benzidos cada ano só os cinco grãos de incenso, que 
•limholizam as cinco santas chagas conservadas por Nosso 
,Senhor ressuscitado. O mesmo cirio pode servir em vários 
anos.

A função de acender as luzes era bastante demorada por causa 
iln grande número das lâmpadas, que deviam ser pequenas, a fim 
lie evitar 0 mau cheiro causado por cham as grandes. P ara  ocupar 
iiii Íiéis durante êste serviço litúrgico, o diácono cantava o louvor da 
In/. (Cf. Pauly, lucerna.) A função essencial da cerimônia, que hoje 
ne chama bênção, é portanto o ato de acender o círio pascal e as 
In/es da igre ja . As palavras acompanham esta cerimônia. M istica- 
iiieiite êste ato simboliza o mistério essencial da festa, a ressurrei
ção de Nosso Senhor.

379. d. A preparação para o batismo pela leitura das pro- 
lecias, que tratam da grande graça do batismo. Agora são 
(liizG, antigamente o número variava entre quatro e quatorze.

c. A bênção da  pia batismal, cerimônia antiga, usada 
nu século quarto.

3H0. f. A Missa. Ao Gloria repicam os sinos e descobrem- 
Mc as imagens. Depois da epístola o C entoa solenemente 
pela primeira vez o aleluia. Falta na missa o intróito, o ofer- 
(úiiu, o Agnus Dei, o P ax  e o Conimunio. Para explicar es
tas omissões propõem-se várias razões. A razão histórica se- 
ila (pie as partes mencionadas, na época da origem desta 
liliirgia, ainda não estavam em uso. E como não se dizia 
dona nobis pacem , também não se dava a paz.

À,s' vésperas foram acrescentadas, quando a solenidade 
ilu sábado santo se antecipava para a hora das vésperas. 
Eiaiii breves, para que os neófitos não devessem esperar até 
d e p u i s  das vésperas compridas. (Durandus, V I ,  c. 8 5 . )

3KI. 3. Prescrições, a) A m issa privada é proibida. Sendo 
permitida por privilégio, começa pelo s!. ludica, não tem in- 
lióilu. (d. 2616 ad 2; 2970 ad 4.)

b) A função do sábado santo é obrigatória  em tôdas as 
igiejas catedrais, colegiadas, conventuais e paroquiais, e com 
liiilus os ritos; a bênção da pia batismal só nas igrejas pa- 
iu(|iiiais e filiais, onde há pia batismal.

c) O mesmo sacerdote (exceto se fôr Bispo), que dá 
ífi luáiçãos, deve celebrar a missa. Os MM devem ser os mes- 
iiiuM. O diácono do Exsuitet, porém, em caso excepcional

I
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poderia ser diferente do diácono da missa. (Decr. anth. t. 
IV, 24.3.)

d) A s. comunhão pode-se distribuir durante a missa 
ou logo depois. (Cân. 867, § 3.) Cf. n. .323.

1.® SECÇÃO. Cerimonial solene

1. PR EP A R A TIV O S

382. 1. N a igreja, a) No altar-mor põem-se a cruz sem
véu (as imagens veladas), seis castiçais com velas de cera 
branca (que se acendem só antes da missa), três toalhas, 
a estante nua ou coberta com um véu roxo, o missal aberto, 
dois frontais, um branco por baixo, um roxo por cima. b) 
Junto do aitar, em gerai do lado do evangelho ou em outro 
lugar conforme a necessidade (C. E .) ,  põe-se um grande 
candelabro com o círio pascal.

O círio pode ser artisticam ente pintado com uma cruz ou com 
Imagens. Deve ter cinco buracos em form a de cruz para os ciuco 
grãos de incenso. Não é necessário renovar todos os anos o cirio, 
m as se devem pôr novos grãos de incenso. Êstes grãos devem ser 
de incenso, não de cera só. Gs grãos de incenso usados podem 
servir nas funções litúrgicas. A cruz do círio deve estar voltatia 
para o C durante a bênção, e depois da bênção, para o povo. (tl. 
4198 ad 7.) E ’ conveniente embeber o pavio do círio com quero
sene, p ara que o D possa acendê-lo ligeiro. P a ra  a serpenlimi 
(aran do, cana) põe-se um suporte.

No lugar, onde se costuma cantar o evangelho, haverá 
xima estante para o Exsulfet, “adornada bedamcntc” (Mem. 
Rit.) com véu rico, comprido, pendente. Também os outro.s 
altares são enfeitados modestamente “como nos domingos 
da quaresma.” (C. E. II, 27, 2.)

383. c) Na credência, coberta com urna toalha branca, 
põe-se tudo o que é necessário para a missa solene, a.s 
sacras (não no altar), o livro com o Exsultet, se houver 
bênção da pia batismal, os castiçais para os Ac. A ca.snla 
roxa e o manipulo para o C e os manípulos para o D c 8 
põem-se nos assentos (banco).

384. 2. F ora da igreja, ou “na saçristia ou em outro Iugar 
decente” (C. E .)  põe-se o fogareiro. O fogo é preparado 
pelo sacristão antes do comêço das funções, com a faísca 
tirada da pederneira por meio de isca e fuzil. Junto está 
uma tenaz ou uma colher para deitar brasas na caçoila do 
turíbulo, uma veia pequena (ou lanterna). Na mesa coberta
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I iiin toalha branca estão o manipulo, a estola e a dalmática 
bi.nicas para o D e a estante com o missal aberto. Encostada 
,( mesa põe-se a serpentina (sendo possivel uma vara en- 
fcilada) de c. 2 m de comprimento (ct. Bento XIV ) tendo
11,1 extremidade, três velas brancas (C. EI. Mem. Rit.) ou con- 
Iniiiie o costume antigo a serpentina, i. é, uma vela grossa 
(le (|iie se ramificam três velas. (Bento XIV, de fest. 1. 1. 
VI I I .  5 2 . )

<.) nome serpentina acha a sua explicação numa nota histórica 
<lr I iiirandus (V I, 89, n. 12). Em algum as igre jas  vai à frente da 
pm eissão dos neófitos para o batistério uma efígie de serpente 
MObie uma vara. Sôbre a cabeça torcida da serpente põe-se uma vela
II I'sa no novo lume, em que se acende o círio pascal e tôdas^ as 

iiiilr.-is velas da igre ja . Segundo êle, esta efígie lembra Jesus Cristo 
iiiK ÍÍicad o e a  sua santa paixão, pela quai ficam os curados das 
I li/igas do pecado.
;iK.5. 3. N a sacristia, preparam-se os paramentos brancos 
para a missa, a cruz processional, o turíbulo, a água benta, 
o!í cinco grãos de incenso numa salva; a estola e o pluvial 
10X0 para o C (se não houver pluvial roxo, o C vai com 
a cslola, nias sem casula), a estola roxa, para o D, para 
o S só a alva e o cordão. Para o D e o S, se usarem, a ca- 
aila plicada, que usam: o D 1. desde o princípio até de

p o i s  da bênção do fogo; 2. depois do Exsultet até antes da 
ladainha de todos os santos; o S : desde o princípio até an- 
IcM (l-:i ladainha.
,‘lH(i. 4. Para a bênção da pia batism al a pia deve ser bem
l i m p a  e ctieia de água límpida. Se fionver muito povo que 
qiicira receber água benta, é preferível deitar a água num 
vaso grande. Dêste vaso tira-se a água para encher a pia 
li.ilismal. Junto da pia põe-se urna mesa, coberta com uma 
lo.illia branca e em cima dela uma bacia, um jarro com água, 
mil pratinho com tnioio de pão, uma toaiha para o C.lavar 
,i'i mãos, os vasos com o crisma e óleo dos catecúmenos, o 
iim;:;al aberto, uma toalha para enxugar o cirio, a caldeirmha 
’ii iii água c 0 hissope, uma estola roxa para uni sacerdote 
l,i/er a aspersão do povo, um vaso para levar água benta 
p.iia as pias da igreja.

2. A BÊN ÇÃO DO FOGO 

3H7. O D entrega e recebe outra vez os objetos com o 
■ iMiilo: 0 turíbulo, o hissope, o barrete, etc.

1. A procissão põe-se em marcha para a porta da igre- 
pi. Vão à frente a par, três Ac, um com água benta no meio,
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O turiferário à  direita, uni com os grãos de incenso à  csquer-l 
da. Atrás vai o S, sem manipulo, sozinho, (pois não há Ac| 
com castiçais) com a cruz processional. Segue-sc o clero ( 
sem barrete e, atrás dêle o C, com o D à sua esquerda, re
vestido de alva e estola, sem manipulo, ambos cobertos, 
Diante do altar-mor todos fazem genuflexão, exceto o S, que 
não faz reverência, e o C, que (sendo rezada a Noa) tira 
o barrete e faz inclinação profunda de cabeça.

Tendo chegado à porta da igreja, o S coloca-se junio 
da porta, voltado com a cruz para o C. Em frente da cruz, 
o C põe-se diante do missal. O D vai à direita do C e entrega 
os barretes ao M. de C. ou ao Ac. 0  M. de C. coloca-se á 
esquerda do C, os Ac à direita do D. O C, sem cantar, ben
ze o fogo com três orações, depois, com uma oração, os grãos 
do incenso (Mem. Rit.), que o Ac apresenta na saiva. 0  1) 
responde. Durante esta oração Veniat, o turiferário põe bra
sas do fogo bento no turibulo. Depois desta oração o C põe 
o incenso (D : Benedicite P. rev., C: ab  iiio ben., traçando a

%

Diagrama das funções principais do Sábado Santo

A b reviações: C, ce leb ra n te ; D, diácono; S, Su bd iácono; M, m estro 
de ’cerim ô n ias ; a, acólito .

1. Bênção do Fogo. Di/ein-se 4  orações. Ac pnc brasas bentas no, 
turibulo; C põe incenso; Ab illo b e n e d ic a r is ... ;  borrifa: As
perges m e . . . ;  incensa.

2. Procissão. D com param entos brancos e serpentina. C põe 
outra vez incenso no turibulo: Ab illo benedicaris; barrete, 
marcha.

3. Lumen Christi. D pára, acende vela, genuflete, todos de jo e 
lho, 0 C descoberto. D canta Lumen Christi, levantam -se todoH. 
e respondem: Deo gratias. O rnesmo se repete no meio da 
ig re ja  e diante do altar-m or.

4. Jube, Domne. Chegados ao altar, todos (menos S e A) genu
fletem, C inclina-se, sobe, beija  o altar e vai para o lado da 
Epístola.

5. Exsuitet. D incensa o livro, canta. Ao “im peria” põe os cinco 
grãos, ao “accendit” acende o círio ; ao “eduxit” pára, Ac 
acende iâmpada do SS . e tôdas as luzes da igreja .

6. Param entos. D e S  genufletem no meio, C sem inclinação, vão 
para os assentos, casula e manípulos.

7. Profecias. C, D e S sobem pelos degraus laterais, semicírculo. 
Depois da profecia em fila. Flectam us genua. Levate.

8. Batistério . C, D e S  sem inclinação à Cruz vão para os as
sentos, depõem manípulos. C toma pluvial roxo.

9. Saída. Todos, exceto os Ac com Cruz, castiçais e círio, ge
nufletem, C faz inclinação.
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cruz). 0  C asperge os grãos e o fogo ou juntamente três 
vêzes ou cm separado três vêzes, rezando etn voz baixa uma 
vez: Asperges me, sem Miserere, G ioria Patri. Depois os in
censa do mesmo modo.

3. A PRO CISSÃ O  

388. O D tira (a casula plicata, se a tem) a estola roxa 
r. veste o manipulo, a estola e a dalmática de côr branca. 
Ao menos o S èntão não precisa tomar o manipulo roxo. 
(C. E. I I ,  27, n. 12; Autores). Um Ac acende a vela (da 
lanterna), no fogo benzido, por meio de um cavaco enxo- 
ïrado ou de um fósforo. 0  C põe incenso no turibulo do mes
mo modo que antes (para a procissão e o Exsuitet) e põe 
II barrete. 0  D pega na serpentina. O sacristão leva a estola 
roxa e o barrete do D para o altar. À frente vai o turiferá
rio. À direita dêle vai o Ac do incenso. Segue-se o S com 
.1 cruz, depois do D, ao lado dêle um Ac com a vela acesa 
(lia lanterna), atrás o C, coberto, à sua esquerda o M. de C.

38!). Tendo entrado o C na igreja, o D pára, inclina a ser- 
(icntina, acende uma das velas, endireita a serpentina e ajoe- 
lli,’i-se com dois ou um só joelho. Todos se ajoelham do

10, Procissão. À frente Ac com círio, segue Ac com cruz, C, D 
e S de barrete pôsto, Canta-sc Sicut cervus.

11, l ’ ia batism al. Cruz voltada para o C. C canta as orações e 
prefácio com as mãos juntas. Cerim ônias no missal.

13, Aspersão do povo. D entrega hissope ao C. C asperge-se e aos 
circunstantes. Segue a aspersão do povo.

II. .S.-Lutos óleos. C derram a em form a de cruz, mistura. Limpa 
as mãos. Batizados, se houver.

I 1 1.,'Klainha com eça e é duplicada. Voltam ao altar-m or. Devida 
reverência, para assentos, C tira pluvial, voltam ao altar. C 
iiiclina-se, D e S .genufletem.

17. P rostração. Ao “P eccatores” todos se levantam, fazem reverên- 
ei;i e vão para a sacristia.

Ill Mis,sa de rito solene. Judica. Sobem. Segue incensação, não há 
Intróito.

17 Aleluia, C canta, depois de ter dado a bênção ao S.
I I I .  Nao liá Credo, nem ofertório. S leva cálix com bôlsa para o 

allar.
I l l  Não há Agnus Dei nem paz. Depois de Cornmixtio, D passa 

para esquerda, S sobe à direita.
tll. Vésperas. C, depois da abiução, canta : Alleluia. Laudate. D e S 

Meiiiicírculo. “Vespere” com D e S ;  depois fila.
31 M agnificat. C põe incenso, incensa o altar, rezando, o M agni- 

lieaí com D e S . D incensa o C e S. Repetem “Vespere”, põem- 
tíc (.'111 fila.
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mesmo modo, exceto o S, que leva a cruz. O C tira o bar
rete antes de ajoelhar. 0  D canta Lumen Christi. Termina
das estas palavras (C. E .)  todos se levantam e respondem 
D eo gratias. No meio da igreja canta-se outra vez Lumcn 
Christi, diante do altar-mor pela terceira vez, em tom cada 
vcz mais elevado, depois dc acesa a segunda e terceira vela. 
O Ac apaga a sua vela, o D entrega a serpentina.

390. Diante do altar observa-se a seguinte distribuição dos 
lugares; O turiferário e à direita dêle o S com a cruz coiocam- 
se no lado do evangelho. O Ac com a serpentina e à direita 
dêle o Ac com os grãos de incenso no lado do epístola, no 
meio o C e à direita dêle o D.

Turiferário-cruz-celebrante-diácono-serpentina-grãos.
0  D recebe o barrete do C e o entrega ao M. de C. To

dos genufletem exceto o S e o Ac da serpentina. O C faz 
só inclinação, sobe, beija o altar, vai para o lado da epístola, 
e fica ali voltado para o altar. Não se põe mais incenso no 
turíbulo. O D toma (recebe) o livro com o Exsultet, gemi- 
flete no meio e, sem rezar Munda cor, sobe, ajoeiha-se no 
supedâneo, pedindo ao C Ju be d o m n e .. . o C diz: Dominus 
sit in corde tuo et in labiis tuis, ut digne et competenter an- 
nuntles suum Pascale prœconium. In nomine P. f  et P. d  
Sp. S. Amen, traça o sinal da cruz inas não dá a mão a bei
jar. O D levanta-se, desce, virando-se pela sua esquerda e 
põe-se à direita do S. Todos genufletem, exceto o S c o Ac 
com a serpentina e dirigein-se para o lugar, em que se canta 
o Exsultet, à írente o turiferário, à esquerda dele o Ac do 
incenso, depois o S, à esquerda dêle o ,Ac da serpentina, por 
fim o D, à esquerda dêle o M. de C.

4. E X S U L T E T

391. 1. Chegando ao Iugar, o D põe-se diante da estante, 
à direita dêle o S com a cruz (esta, por exceção, voltada 
para o C) e o turiferário; à esquerda o A.c da serpentina, 
depois o Ac do incenso, todos numa linha, voltados para o 
mesmo lado que o D. O clero e o povo levantani-se como 
para o evangelho. O C vira-se para o D, iogo que êste co
meça a cantar.

392. 2. O D abre o livro, incensa-o como ao evangelho 
e começa- 0 Exsultet. O turiferário leva o turíbulo para a 
sacristia e volta para a direita do S.
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Ac do incenso-serpeníina-D-S-turíferário

Depois do cnrvat imperia, o  D com o Ac de iiicensp c 
acompanhado do M. de C. vai para junto do círio e cráva 
nCle os cinco grãos de incenso nos buracos preparados pela 
urdem indicada no missal. Voltam para os seus lugares. O 
Ac põe na credência a salva vazia e traz a vela pequena. 
Tendo cantado ruiãans ignis accendit, o D, acompanhado 
do Ac da serpentina, aproxima-se do círio e o acende com 
mna das velas ou diretamente ou por meio da vela peque
na. O Ac põe a serpentina no suporte preparado junto do
I irio pascal, onde fica só até ao fim da missa do sábado 
santo (d. 2873 ad 5) e volta para a esquerda do D. Tendo 
cantado apis m ater eduxit, o D pára um instante. Um Ac 
acende a lâmpada do SS. Sacramento. 0  sacristão acende 
;is outras. Deve ser nomeado o papa e o bispo diocesano 
(lambém pelos regiilares). 0  inciso R espice até per eiindem  
nmite-se. (d. 3103 ad 3.)

Concluído o precônio, o D fecha o livro. O S entrega 
a cruz a um Ac, o D e o S vão diante do altar, genufletem 
110 degrau inferior e dirigem-se para os assentos. Ao mes
mo tempo vai para ali o C, sern fazer reverência à cruz, tira 
n pluvial e veste a casula e o manipulo de côr roxa. O S 
Inma o manipulo roxo, o D o manipulo c a estola (casula 
plicada) roxa. Põe-se a estante para as profecias no meio 
d(i còro. Um Ac vira a cruz do drio para o povo.

5. AS P R O FE C IA S 

3!13. O C, o D e o S sobem ao altar pelos degraus late- 
lais (sem fazer uma reverência) e colocam-se como para
II inlróito da missa. Depois de cada profecia (ou depois do 
li.ilii, se houver), o D e o S colocam-se como para as ora- 
çiies da missa, pondo-se, em seguida, outra vez como para 
n Íntróito. O C lê as profecias com as mãos pousadas no 
livro. Não se responde D eo gratias.

Nas orações o C estende e fecha as mãos como de cos- 
lume. Flectam us genua como foi dito na sexta-íeira santa. 
( ) M. de C. vai convidar o primeiro cantor com uma incli- 
iMç.io de cabeça. Êste tira o barrete, vem com o M. de C. 
p.ir.i a estante, genuflete, pousa as mãos na margem inferior 
ilii livro e canta a profecia devotamente, mas também bas- 
Imilf ligeiro (Mer.), logo que o C começar a lê-la. Tendo
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acabado, o leitor espera que se diga Flectam us genua, ajoo' 
!ha-se com todos e volta para o seu lugar. O M. de C. con
duz logo 0 segundo cantor para a estante, etc. Em alguns 
lugares costumam cantar as profecias até o C acabar a lei
tura da profecia respectiva. A S. R. C. não aprovou êste 
coslumc da igreja catedral chilena, (d. 3104 ad 8.)

tí. A. BÊN ÇA O  DA PIA  BA TISM A I.

394. Durante a última oração accndem-se os castiçais dos 
Ac na credência. No fim da última oração o C, o D e o S, 
sem fazer reverência à cruz, vão pelo caminho mais curto 
aos assentos. 0  C tira a casula e o manipulo e veste o plu
vial roxo. 0  D e o S tiram o manipulo. Depois os três vão 
ao pé do altar. Atrás do C está o Ac (nao o S )  com a cruz, 
acompanhado de dois Ac com castiçais, atrás da cruz o Ac 
com 0 círio. Todos, exceto os Ac com o círio, com a cruz 
e com os castiçais, genufletem, o C tira o barrete e faz in
clinação de cabeça. A procissão põe-se em marcha. À frenlc 
vai 0 Ac com o círio, segue a cruz, o clero, o C ladeado 
dos MM, que sustentam a extremidade do pluvial. Só o C, o 
D e 0 S põem o barrete. Durante a procissão canta-se o tra
to Sicut cervus.

395. Depois de chegar ao batistério, o C, o D e o S li- 
ram o barrete. O Ac com a cruz está voltado para o C la
deado dos MM, a pia batismal entre a cruz e -o  C. O Ac 
com 0 círio está ao lado do D. O C diz as orações no missal, 
pôsto na estante ou .sustentado por um Ac. As orações- can- 
íam-se no tom feriai, com as mãos juntas, do mesmo modo 
o prefácio. As ceremônias se fazem como o missal indica. 
O D apresenta sempre a toalha para o C enxugar as mãos. 
O D e o S sustentam as extremidades do pluvial nas ora
ções. As cruzes ao Benedico ie  não sc fazem dentro,, ma,s 
por cima da água. Depois de fereboJur, o C deita alguma.s 
gotas de água para fora da pia para os quatro pontos car- 
diais: oriente, ocidente, norte, sul. O círio pascal, depois de 
mergulhado na água, enxuga-se com uma toalha.

396. Segue-se a aspersão do povo com água benta. Um 
Ac tira água benta e a deita na caldeirinha. 0  D entrega 
com ósculo 0 hissope ao C, o qual se asperge a si mesmo 
(Mem. R i t ) ,  depois os circunstantes. A aspersão do povo 
pode fazê-la um sacerdote revestido de sobrepeliz e estola
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roxa. Ao niesmo ternpo um Ac leva água benta para as pia.s 
(Ia igreja.

397. O C derrama agora tia água da pia os santos óleos 
eoiiio é indicado no missal. Convém tomar cuidado 1. dc der- 
lamar muito pouco óleo; 2. derramar ern forma de cruz; 3. 
com os dois vasos juntos, também cm forma de cruz por 
Irês vêzes. Depois o C com a mão direita mistura os ss. 
óleos e limpa as mãos com tnioio de pão ou algodão ou li
mão. 0  D ministra a toalha.

Se os ss. óleos novos, benzidos na quinta-feira última,
ii.ío chegaram, mas em breve são esperados, omitem-se as 
rcriinônias da infusão dos ss. óleos. Depois um sacerdote, 
11'vestido de sobrepeliz e estola roxa, privadamente derrama- 
II'; na pia com o cerimonial do missal. Se, porém, os ss. 
ólros não vêm ein breve ou se houver necessidade de admi- 
iiiidrar o batismo, então o C derrame na pia óleos do ano 
piecedente e empregue novos óleos na vigília de pentecostes. 
(d. 2773; 3879.)

39H. Depois da bênção da pia batismal ou depois do ba- 
(limio, se houver, volta a procissão ao altar-mor. Já  antes 
de ela chegar para o alíar dois cantores começam a ladai
nha. (d. 3108 ad 10.) O côro responde “repetindo tôdas as 
palavras dos dois cantores” (Miss.) 0  C e os MM, teita a 
devida reverência ao alíar, como ao sair para o batistério, 
vão para os assentos (tiram a casula plicada), o C tira o 
pluvial, mas não a estola. Vão para diante do altar, o C faz 
1m liuação, os MM genufletem, e os três fazem prostração, 
piiiisaiido a cabeça nas almofadas colocadas por um acólito. 
< outros põem-se de joelhos. Os cantores acabam de joe- 
llioi; (C. E .)  0 resto da ladainha. Ao Peccatores, o C, o D 
e o ,S e todos os Ac levaníam-se, fazem a devida reverência, 
í'.(o para a sacristia e revestem-se dc paramentos brancos. 
I > íiacristão (ou Ac) põe as flores entre os castiçais, tira as 
rtlinol.adas, acende as vLlas, põe no altar as sacras e a es- 
l iiile coberta com um véu branco e tira o frontal roxo.

399. Se não houver bênção da pia batismal o C, o D e o 
S v.1o pelo caminho mais curto para os assentos. O C tira 
ii ( anula e 0 manipulo, o D e o S o manipulo (casula pli- 
I rtd.j). Depois vão para diante do altar como foi dito supra.

www.obrascatolicas.com



192 R e u s, Curso de Liturgia

7. A M ISSA

400. Quando os cantores chegam ao Agnus D ei e, se íOf 
preciso, “cum pausa convenienti” (C. E .) ,  o C e os MM, pro« 
cedidos dos Ac vão pára o altar. Começa a missa e só en
tão canta-se o Kyrie. A missa tem o rito de missa soliunç 
se não fôr indicada uma exceção: Judico, incenso, Kyrie, ma» 
não há intróito. *

Após a entoação do Gloria, tocam as campainhas, re
picam os sinos (nas igrejas não paroquiais somente depoi» 
de tocarem os sinos da igreja principal (d. 2123) ,  toca o 
órgão, descobrem-se as imagens e as estátuas (Nov. Rub, 
Miss.), se não fôr possível, depois da missa. (d. 2965 ail 
2 .)  Concluída a epístola, o C dá a bênção ao S e só enl,'io 
canta aleluia três vêzes em tom cada vez mais elevado. 
Como nas vésperas de setuagésima o aleluia morreu par.i 
os ofícios litúrgicos, assim no sábado santo é ressuscitmio 
com júbilo efusivo durante o santo sacrifício. Lê o traio, 
o evangelho e põe incenso no turíbulo como de costuiiu'. 
As incensações se fazem como sempre. Ao evangelho os Ac 
coiocam-sc ao lado do S, sem castiçais.

Não se diz Credo, mas Dominus vobiscum  e Oremus, 
sem ofertório. O S leva para o altar o cálix com a bôls,'i. 
O Communicantes e o Hanc igitur têrn texto próprio. Niio 
se. diz Agnus Dei, nem se dá a paz; o S por isso não sohc. 
Depois de Hwc comrnixtio, o D cobre o cálix, genuflete coni 
o C passa para a esquerda dêle. Ao mesmo tempo o S gc 
nuíletc e sobe para a direita. O C diz as três orações mi 
tes da comunhão.
401. Quando nesta Missa se distribui a sagrada coiiui 
nhão, põe-se a píxide com as hóstias no altar antes do ofer 
tório. A con.sagração faz-se como de costume. Pode-se tam
bém trazer a píxide, guardada em lugar fora da igreja, com 
as cerimônias prescritas, i. é, umbela e tochas.

Tendo o C tomado o SS. Sangue, o S  cobre o cálix,
o D e o S genufletem e trocam os lugares. Os três ge
nufletem. 0  D coloca a píxide mais para a frente e tira o 
opércuiq. Os três genufletem outra vez.
402. Se em outra ocasião a píxide estiver no sacrário, o C 
e o S retiram-se do meio, o D abre o sacrário e genuílelo; 
com êle genufletem o C e o S (com um joelho só). 0  D
tira a píxide, fecha o sacrário e abre a píxide. 0  C volta
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p í i i a  (I meio, os três genufletem. O D retira-se para o pla- 
iin (Io lado da epi.stola, volta-se pela esquerda para o C e 
I iiil.i 0(1 recita cm voz alta, segundo o costume, um pouco 
liK liimdo (aUquantuIum inclinatas, C. E .) o Confiteor. Na 
ml>í';a de riíquie o Confiteor deve-se recitar, (d. 4104 ad 2.) 
I )  S  Íica no seu lugar. O C genuilete, diz cm voz alta o 
Mi'.ricíüiir. Se o D e 0 S comungam, respondem Amen ao 
lihliilgentiam, genufletem, o S em cima, o D no degrau in- 
rfilor, e ajoelham-se no bordo do supedâneo e recebem a 
'j coiiiimhão em primeiro lugar, antes mesmo dos sacerdo- 
li ’( ( ( ’. E .) Levantam-se e sobem, o D para a direita, o S 
|iai,i a esquerda do C. Durante a distribuição da s. cornu- 
oli.ti« o D pode pôr (não é obrigação, cf. d. 1572; 1210) 
li p.dcna da missa debaixo do mento dos comungantes, ou
I le:. devem usar a patena da comunhão.

1) S acompanha o C com as mãos juntas. 0  D e o S 
piidcm também durante a distribuição da s. comunhão ficar 
dc pé no supedâneo, com as mãos juntas, voltados para o 
íill.ir. Isto aíé é preferível, sc, além do C, um segundo,sa- 
(( idolo ajuda a distribuir a s. comunhão, para que os MM
II.In estorvem a ação do segundo sacerdote e para que não 
1)1' descuidem da reverência devida a Nosso Senhor sacra- 
iiiriilado. Distribuída a s. comunhão, o D passa para o lado 
(1,1 epístola, o S para o lado do evangelho. Tendo chegado 
iiii supedâneo, os três genufletem, o C e o S retiram-se para
II l.ido do evangelho, o D põe a patena no corporal, cobre 
(I pixide, abre o sacrário, põe a píxide no sacrário, genu- 
llcle, e com êle o C e o S, fecha o sacrário, troca com o 
!> II lugar (genufiexão no meio) e assiste ao livro como de 
eiisliime.

8. AS V É S P E R A S

403. Após a sumpção do SS. Sangue ou após a distribui- 
I, ;ni da s. comunhão o côro entoa o aleluia e a seguir o sal- 
mii l.aiidate. 0  C, depois de ter tomado as abluções, vai ao 
1,1(1(1 da epístola e reza em voz baixa (subm issa voce)  a an- 
llliiiia c 0 salmo Laudate. “Os MM estão como para o intrói- 
lii, O turiferário prepara o turibulo. 0  C entoa Vespere 
uiilciu, 0 côro continua e o C recita o mesmo em voz baixa 
iniii o D e o S. Depois põem-se em fila. Quando os canto- 
II ", começam o Magnificat, benzem-se e vão para o meio do 
.ill.ir. O C põe incenso no turibulo e incensa como ao intrói-

1'iMiiii (lii L i t u r g i a  ,—  13
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to, O D (ao lado do S )  incensa o C e o S, o qual se iiõft 
no Iugar que ocupa aò intróito, e é no seu Iugar, como an 
intróito, incensado pelo turiferário. O C recita o Magnificat 
alternadamente com os MM ou durante a incensação ou (‘n- 
tando diante do missal, e repete Vesperc. Terminada a aiill- 
fona, os MM põem-se como para as orações. Depois vã'' 
ao meio do altar. O C canta Dominus vobiscum, etc.

Finda a missa, o SS . Sacramento guardado fora da igre» 
ja é transportado para o altar-rnof por um sacerdote aconi- ' 
panhado de dois Ac com tochas e um Ac com a umbela.

404. O círio pascal acende-se (Mem. Rit. VI, § 7, n. 6) 
durante as missas e as vésperas cantadas: 1. no domingo, 
na segunda e têrça-feira e no sábado da páscoa; 2. em Io
dos os domingos (e, se houver costume, também em outros 
dias e festas) do tempo pascal, e até ao evangelho da a s 
censão, inclusive. Depois do evangelho, apaga-se o círio, o 
qual, acabada a ’ missa, é removido do candelabro; 3. nos 
dias mencionados pode-se acender também nas missas roz;i 
das que substituem as missas cantadas (missa paroqoi.il, 
da comunidade religiosa); 4. não se acende nas missas (|oc 
se celebram com paramentos pretos ou roxos (nas rog,'i 
ções, d. 235 ad 1 1 ) ;  5. não c lícito acendê-lo na bênção dn 
SS . Sacramento (d. 3479 ad 3 ) ,  mas pode ficar a arder, .'ie 
a bênção seguir à missa ou às vésperas (d. 4383 ad I );
6. acende-se também, quando as missas ou vésperas se can
tam diante do SS. Sacramento exposto (1. c . ) ;  7. usa-se iia 
bênção da pia batismal na vigília de pentecostes, mas n.ao 
durante a missa. (d. 4048 ad 10.)

2.® SECÇÃO. Cerimonial simples

405. 1. Ao sair da sacristia: 1. vai um Ac com as inãoü
juntas (ou com os grãos do incenso); 2. o crucifçrário; 3. 
o C no meio de dois Ac, um com o turíbulo e outro com a 
água benta.

2. Ao Exsultet o C, tendo despido os paramentos roxos 
e pôsto a estola a tiracolo, o manipulo e a dalmática de cõr 
branca, põe o incenso no turíbulo. Na procissão vai à frerili; 
o Ac com os grãos de incenso, à esquerda dêle o turiferário, 
em seguida o cruciferário, por fim, sem barrete, o C coni a 
serpentina, à esquerda dêle o Ac com a vela (lanterna). O 
C canta Lumen Christi, como foi dito. Tendo chegado ao al-
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1(11, entrega a serpentina, recebe o missal. Sustentando-o 
ill.nile do peito, ajoelha-se no degrau inferior do altar e diz: 
/»/<(', Domine, benedicere. Dominus sit in carde mco et in 
liihlls meis, iit digne et competenter annuntiem siiurn P as- 
ihiilc prœconium. Amen. Todos ocupam os sens lugares co
me 110 cerimonial solene. O sacristão traz para a sacristia 
im paramentos roxos deixados no adro da igreja.

'KMi. 3. Para 1er as profecias o C põe os paramentos roxos
II.I sacristia ou junto ao assento; vai ao altar, faz inclinação 
|iieiunda da cabeça, sobe, beija o altar e lê em voz alta as 
piiilecias. Genuflete ao Flectam us gemia.

4. Para a bênção da pia batismal vai à frente o Ac com 
II cirio pascal, segue-se o cruciferário, por fim o C, reves- 
lldo (lo pluvial (não da casula) e coberto, rezando o trato 
Sinil cervas. O resto faz-se como no cerimonial soiene.

'107. 5. A ladainha é cantada pelos cantores, se houver;
I niiu'çam-na ao sair do batistério. As invocações são repe
lidas. O C, tendo chegado ao altar, faz inclinação profunda, 
ilmipe 0 pluvial c prostra-se nos degraus do altar, pousan- 
dii n cabeça na almofada posta por um Ac. Ao Peccatores, 
li'vanta-se, vai para a sacristia e veste os paramentos bran- 
I I IS. Ao Kyrie dos cantores vai para o altar. Se não há bêii- 
Çlto da pia batismal, o C, depois das profecias, vai, sem fa- 
,'i'i reverência ao altar, pelo caminho mais curto à credência 
I' lira a casula e o manipulo. Enquanto o C vai para diante 
(III altar, os cantores começam a ladainha.

Se não houver cantores, o C começa a ladainha ao sair 
ilii Iiatistério. Tendo chegado ao aitar, despe o pluvial (Mem. 
h‘il.) e ajoelha-se num genuflexório colocado diante do meio 
iln altar e lê ou canta a ladainha do missal, se não houve 
bi'iiçâo da pia; se houve, continua a ladainha começada. As 
Invocações repetem-se. 0  C continua até ao Christe exaudi 
nus, inclusivamente, levanta-se e paramenía-se para a mis- 
rt.i. Depois do P eccatores  o sacristão principia a fazer as mu- 
d.uiças no altar.

■MIH. 6. Na missa, o C, depois de beijar o altar, põe in- 
imiso no turíbulo (se houver privilégio) como de costume, 
iiv.i o Kyrie e entoa o Gloria,

7. Para as vésperas o C, se houver cantores, reza três 
vê/es aleluia e depois, alternadamente com os Ac, se fôr pos-
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sível, 0 salmo Laiidate. Ao M agnificat entoa a antífona, si< 
houver cantores, sc não, a recita. Depois incensa o altar (su 
houver privilégio).

8. Para dar a comunhão o C ou consagra partículas du
rante a missa ou, logo depois da missa, de sobrepeliz e es
tola, vai buscar a pixide com o cerimonial prescrito (uiii- 
bela, duas tochas).

9. A bênção das casas  no sábado santo é direito priva
tivo do pároco. (Cân. 462 ad 6.) Rit. VIII, 4.

§ 85. F E S T A  DA PÁSCOA
409. 1. Caráter. A festa da páscoa é a festa da alegria,
a  festa das festas (Solem nitas solemnitatum). Os motivos 
desta alegria são: a ressurreição de Jesus Cristo, milagre 
estupendo e fundamento da fé cristã, a entrada franquead.i 
RO céu e a vitória sôbre a morte, o pecado e o inferno.

2. Nomes. Êstes benefícios estão indicados ,pelo noiiiu 
páscoa. Pois páscoa deriva-se da palavra hebraica pcsaeh 
— passagem, porque o anjo exterminador no Egito passou 
pelas portas dos israelitas sem os prejudicar. Jesus Crislo 
pas.sou da morte para a vida gloriosa. Os cristãos passam 
muitas vêzes da morte da alma para a vida da graça, cum ■ 
prindo o dever da desobriga pascal. Os catecúmenos (iiic, 
neste dia, costumam receber o batismo, passam da escia- 
vidão do demônio para a liberdade de filfios de Deus e di: 
membros do Corpo Místico de Jesus Cristo glorificado. 
4 Í 0 .  3. M eios de alegria. A alegria pascal manifesta-se mui
tas vêzes em divertimentos populares (Durandus, VI, 86, 9), 
que se conservaram em alguns lugares até hoje. Na Lilm 
gia manifesta-se pelo aleluia muitas vêzes repetido no oll- 
cio e na missa, mormente na seqüência jubilosa e melodi;i 
do Ite, missa est, na riqueza dos paramentos, na pompa iin 
serviço divino.

Durante a oitava nas m issas fala-se dos neófitos e da gr:u,ii 
do hatisKio. 0  intróito da missa na segunda-feira lembra nni fon. 
tume muito antigo. Nos primeiros séculos (T ertu ll., H ier.) logu 
depois do batismo os neófitos recebiam mel e leite como símlxilon 
da sua infância m istica. Dêste rito falou S. ínês, quando disse: “ri' 
cebi da sna bôca mel e leite.” (B on a, Lit. I, c. 16.) Segundo ou
tros esta  cerimônia se observou (Durandus, VI, 86, n. 7 ) , p.ini 
sim bolizar que os neófitos entram' na verdadeira terra  da |)roniÍH- 
são, onde há mel e leite em abundância.

www.obrascatolicas.com



I. I-iturgia Oeral. Cap. IV : Tem po Sacrn 197

411. 4. Purlictilaridades. G ofício leni so um noturno; não 
tiiii liinos, nem capítula. Em subsituição reza-se seniprc; 
tiivi- dies quam fecit Dominus; exsuit emus et lademur in ea. 
(SI 117, 24.)

Costumam-sc benzer ovos, pão, carne, mormente do 
(iiidciro pascal, desde o século VII. Durante tôda a quares
ma devia-se guardar a abstinência da carne e dos ovos e 
puardar o jejum. Para impedir excesso no dia da páscoa, 
em (|uc cessava a lei de jejum e abstinência, a Igreja tornou 
(•.b s alimentos, pela bênção, mais respeitáveis e fontes de 
praça.
'112. 5. P áscoa anótina. Antigamente os neófitos celebra-
v.mi o aniversário do batismo recebido. Era a páscoa anó- 
liiia. Devotos cristãos fazem o mesmo, de preferência na 
lesla da SS. Trindade ou do ano bom. (C. P., p. 385.)

6. O ofício da oitava da páscoa termina no sábado 
(Suhbatum in albis, sc. deponendis). R. Gen. VII, 2. Tôda 
a laliirgia: a epístola (D eponen fes), o ofertório, etc., mostra 
(|uc os neófitos, geralmente neste dia, depunham as vestes 
brancas. O mesmo diz Durand. VI, 86. 16; VI, 95. Contudo 
havia, exceções.
'113. Com o domingo da pascoela  (D om inica in Albis sc. 
ilcpositis) começa o tempo pascal, que é a continuação da 
íilvpria pascal, com regras especiais para o ofício e a missa, 
iioladas neste dia no breviário e no rnissal.

Êste domingo tem no missal o título: In octava Paschce. 
A inscrição contradiz à rubrica (VII, 2 )  e parece ser dc data 
mai.s recente. (Probst, Sacr. § 51.) Contudo explica-sc su- 
li( icntemente pela octava regeneratorum vel neophylonim, 
ilc (jiie fala S. Agostinho. (Serm. in mont. Ep. 55.) Seria 
,1 iiitava do batismo recebido.

No tempo pascal: a) Não há jejum. Antigamente nem 
n.i vigília de pentecostes se guardava o jejum e as quatro 
h'mporas eram celebradas depois de terminar o tempo pas- 
I .il. Mas pouco a pouco foi introduzido na Liturgia gali- 
I aiia, e tornou-se lei universal.

b) As orações Regina cceli, Angelas Domini, dizem-se 
dc jré, 0 que é digno de louvor.
414. c) O aleluia não se acrescenta às antífonas e ver- 
ttltiilos fora do ofício prescrito (d. 1334 ad 6 ; 3764 ad 
18), p. ex.. Ora pro nobis, depois da ladainha de Nossa
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Senhora; Benedicam us Pairem , depois de Te Deum; Emilie 
Spirilum íiium; Ojficiurn parvum B eaiœ  Marice Virginis,

d) Acrcscenta-se o aleluia à antífona obrigatória na tlÍN- 
tribuição da s. comunhão antes, depois e fora da missa: O 
sacrum convivium, Panem  de ccelo. Omite-se, porém, êsle 
aleluia, se a função se faz antes ou depois da missa de té- 
quic. (d. 3465, 3576 ad 11.)

O tempo pascal quanto à missa (p ost m issam ) e ao ofi 
cio no côro (post nnnam) termina com a missa e noa do 
sábado; mas quanto a outras funções litúrgicas depois d.i 
missa, estas duas rubricas não dizem nada e deve-se con
sultar outra fonte. Para a bênção eucarística, distribuição 
da s. comunhão, bênção da mesa, o rito pascal termina láo- 
somente com o início das vésperas seguintes (Rub. gen. I, 
3 ) .  E ’ êste o sentido óbvio das rubricas e a norma prescrita 
para a recitação de Regina cceli (Leo XIII, 1896) e o ate 
luia no Panem de ccelo (S . R. C. 16. V. 939.) Cf. Eph. Lit,, 
1937, p. 50, animadversio.

!.

§ 86. AS ROGAÇÕES

415. 1. N oção. Ladainha (litanice da palavra grega lila
neyein =  pedir) significa: a) a repetição de certas invoc;i 
ções de Deus ou dos santos; b) uma reunião de pessoas, (|iii‘ 
em comum rezam estas invocações, uma procissão.

As procissões ordinárias são as efetuadas em dias deterrniiui 
dos durante o ano conforme os livro.s litúrgicos ou costumes d/iN 
Ig re ja s ; extraordinárias, as anunciadas para outros dias por oiilro- 
motivo público. (Cân. 1290, § 2 .") '

São publicas, quando são destinadas a tôda a população taiilo 
dentro corno fora da ig re ja ; são particulares, quando próprias de 
uma ig re ja  ou de uma ordem ou irmandade.

Conforme as Rubricas do M issal na igre ja  universal as onll 
nárias são nove, sempre anexas à m issa; a das velas, dos raiiiiiH, 
das cerim ônias da quinta e sexta-fe ira  santas, de São M arcos, dim
rogações antes da festa da Ascensão de Nosso Senhor, e do Coi
po de Deus. São regidas pelas rubricas do missal e ritual.

o c. B . contém  algum as p rescrições próprias. F o r a  das procissões iUiíiiiím 
de costum e, não se podem introd uzir novas sem  licença e scrita  do OriDiifU ln 
do lugar. (C. B . n. 404.)

A s p rocissões não se  prolonguem  dem asiado e fo ra  das d a  semanii iln 
P a ix ã o  e d a  se x ta -fe ira  santa, nenhum a além  de um a hoi'a depois do 
p ôr do sol. D urante a  procissão  rep içu cm  festivam en te os sinos das Igro 
ja s  e  os fié is  procurem  e n fe ita r  as ja n e la s  das casas, pelas quais pariMu 
a  sa n ta  procissão, m orm ente com o SS. Sacram ento. (C. B . n. 40r>.)

Os que carregam  nas sacras procissões as está tu as de M aria SS. o do» 
san tos vistam  o saco ou outro h áb ito  aprovado pelo O rdinário do Iukmi', 
JXão é perm itido levar num cavalo ou carro  ou outro veículo relíquias on 
está tu as de santos e m orm ente o SS. Sacram ento. O pálio só ao poda 
em pregar p ara  cobrir o SS. Sacram en to  ou o L enh o da verdadoirn (Tim 
ou o bispo conform e as ru bricas. (C. B . n. 406.)
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2. História. Entre estas procissões salientam-se as ladai- 
iihíis maiores no dia de S. Marcos e as ladainhas menores 
no Iríduo antes da ascensão, as rogações. A procissão no 
di.i 25 dc abril substituiu uma procissão pagã (robiga iia )  
|i.iia alcançar a proteção dos frutos e das searas contra a 
Icrrugem. Chama-se maior por ser celebrada com maior so
lenidade. (V séc.) A procissão celebrava-se neste dia antes 
de ser assinalada para êle a festa de S. Marcos, e não tem 
nenhum nexo com ela. Por isso, sendo transferida a festa 
ile S. Alarcos, contudo a procissão se celebra no dia 25 de 
.iln il ou, caso ocorra a páscoa nesta data, no dia 27 de abril.
416. As rogações chamam-se ladainhas menores por se- 
ii'iu menos solenes. Zeloso propagador delas foi S. Mamerto 
de Vienne. Pois no ano 470, por ocasião de calamidades 
publicas, más colheitas, guerra, êle recorreu a êste meio de 
( luiseguir a misericórdia de Deus. A êle, porém, estas pro
cissões não devem sua origem, por existirem antes dêle.

3. P rescrições: I. As ladainhas maiores e menores são 
obrigatórias para as igrejas paroquiais. (C. P., n.° 828 ; Cân. 
1294.) O cerimonial acha-se no ritual. Nas igrejas e capelas 
d,'is ordens religiosas são permitidas dentro do território 
eircurivizinho da casa, porem não fora dêle (Cân. 462, n.° 
7) nas igrejas filiais, com licença do pároco. Se houver pro- 
elssâo e na faiía de cantores só o povo responde: Ora pro 
nobis, deve-se dizer a missa das rogações. (S . R. C. 1935 
Ibuü. ad 4. Eph- Lit. 1939 p. 138.)
417. IL A comemoração das rogações (P rm sía) é obriga- 
lórin a) em tôdas as missas privadas, exceto as de réquie,
l.jinliém nas missas solenes ou cantadas, se não houver uma 
missa das rogações, cantada ou conveiitual (Missal).

III. S e houver procissão: A) uma missa é sempre das 
logações. Se há só um sacerdote, a missa única ê das roga- 
eoes com comemoração do ofício do dia. Se, porénr, o ofício 
è de 1.® classe, a missa é da festa com comemoração das 
mgações com uma só conclusão.

B)  Se houver mais de uma missa: 1. numa festa de 1.® 
im 2." classe, todas as missas devem ser desta festa.

2. Se 0 ofício é inferior ao de 1.® ou 2.® classe, na se- 
giimla-feira das rogações a missa é da festa ocorrente com 
Kiinemoração das rogações, ou das rogações com comemo- 
i.iç.io da festa. Missas votivas e de réquie rezadas são proi-
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Ilidas; 3. na têrça-foira a missa é da festa, embora simple.'  ̂
com comemoração das rogações on, se ocorre o ofício dó] 
féria, a missa das rogações (sem G loria). Missas votivas 
de réquie são permitidas; 4. na quarta-feira a missa é d/f] 
festa ou da vigília, sempre com comemoração das rogações,! 
Missas votivas de réquie rezadas não são pennilidas.

418. IV. Se não houver procissão, obscrvam-sc as regras] 
acima. III, B. F.m todos os casos mencionados toma-se n]
2.® e a 3.® oração, se houver, conforme a rubrica indicada] 
no missal.

A missa das rogações tem o prefácio pascal com as pa-] 
lavras in hoc potissimum, mesmo na semana pascal, mas in 
hac potissimum die, se a oitava pascal deve ser comenio-J 
rada; Benedicamus Domino (sem aleluia na semana pascal); 
não tem Gloria nem Credo  (nem no domingo).

419. 5. No caso, em que num dos dias das ladainhas, além
da missa das rogações, é cantada uma outra missa, deve-se 
atender às comemorações. Se, p. ex., no dia de S. Marcos 
se canta a missa da festa e das rogações, na missa da íesla 
se omite a comemoração das rogações, e na missa das ro
gações a comemoração da festa. Na rnissa das rogações 
cantam-se as 2 orações pro tem pore assinaladas (Concede, 
etc.) 0  prefácio da festa é dos apóstolos, o da missa das 
rogações é a da páscoa. Se, porém, além da missa cantada 
das rogações sc diz só urna missa rezada do ofício ocorreu- 
te, também na missa das rogações se dizem tôdas as co
memorações especiais, (d. 4372 ad 3.) Cf. n. .561.

6. A ladainha de todos os santos é prescrita para todos 
os que estão obrigados ao ofício divino e não pode ser an
tecipada (Rub. 7, ps. p<en.), porque não se pode antecipar 
a procissão, da qual é parte essencial. .As invocações fma 
da procissão não são duplicadas, (d. 3011 ad 2.)

§ 87. A ASCENSÃO DE JE S U S  CRISTO

420. 1. História. A festa da ascensão pertence às mais an
tigas da igreja. Eusébio ( f  339) chama-a um dia solenís
simo. A vigília é do século IV, a oitava existia em alguns 
lugares já  no século X. Em muitos lugares a ascensão dir 
Jesus Cristo é simbolicamente representada, p. ex., pelo s,-i. 
cerdote, que levanta a estátua de Nosso Senhor, colocad.i
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II" altar, cantando três vêzes: Ascendo ad Patre/n nieiini 
cl Patreni vestnim, Aílehda. Hoje é simbolizada pelo rito- 
b.islante recente de apagar o drio pascal depois do cvangelbo.

2. P artiadaridades. A festa da ascensão tem um ofício 
pió|irio, diverso do ofício pascal, Communicantes próprio. As. 
Ii"ilns dos santos ocorrentes durante a oitava seguem o rito 
pascal, mas tem na missa o Communicantes da ascensão.

Com as 2as. vésperas da ascensão principia a prcpara-
I,.1"  para a festa de pentecostes. A antífona: Miíte promissum  
Pidris in nos, Spiritum veritatis, repete-se durante a oitava. 
A .antífona do domingo Ciim venerit Paraclitus repete-se de
puis da oitava até à festa de pentecostes. Por isso, Durandus 
(VI. 86, 16) chama êste tempo septim ana exspectationis, e 
I can XIII prescreveu a novena do Espírito Santo, que prin
cipia na sexta-feira depois da ascensão. A sexta-feira e o 
Múbado antes de pentecdstes tem o ofício da ascensão. Pois 
dn contrário não teriam invitatório nem responsórios. 
(Ileletho, c. 80.)

'121. A vigília de pentecostes  tem grande semelhança com 
,1 vigília da páscoa.

E ’ dia de batismo solene, que antigamente era conferido
II.I noite antes da festa dc pentecostes. Mas no III século 
.iiiircipüu-se a solenidade para a tarde e passou pouco a 
pniico para a manhã. Assim se explica que o ofício não con- 
l'nnle com a missa.

A bênção da pia bati.smal com tôdas as cerimônias nas 
Igrejas paroquiais é obrigatória também na vigília de pen- 
h-costes. (d. 3331; 2878.) Cf. n. 289.

§ 88. A FE ST A  DE P E N T E C O S T E S

'122. I. Nome. Pentecostes (Pe«fe/ros/c =  quinquagésimo 
dia) era no antigo testamento a festa das primícias da co- 
llieila, 50 dias depois da páscoa. Em o novo testamento é 
a cnincmoração da descida do Espírito Santo sôbre a igreja 
leiiiiida no cenáculo, da primeira pregação do evangelho 
inin a sua colheita de almas e da fundação da Igreja. Pois 
iirsle dia principiou a obrigação do batismo. Cliama-se tam- 
bi III páscoa (festa) do Espírito Santo ou P ascoa rosatum, 
por causa das rosas, que se costumam espargir por ocasião
d.iM solenidades e as quais simbolizam as línguas de fogo 
r ns dons do Espírito Santo enviados sôbre a igreja.
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i ..
I

, '■
■iÇ;' Os judeus contemporâneos de Jesus Cristo, Filo e Flávio Jo sd o .
U l, nada mencionam da com em oração da legislação no monte Siiiiil
ç í.i . : neste dia, nem outros judeus anteriores. (V erb. D. 1940 pág. 134.)

..i ' Ê les são a fonte mais segura.
)|‘ Os feste.ios em louvor do D ivino E sp ir ito  foram  celebrad os pela prl-
I p m eira  vez por ordem  da “rainh a santa'' de P ortu g a l, D. Tsabel. (127.1-

. i | , v  1336.) A fim  de conseguir a paa p olítica  com o  reino de A ragão, e a  piw
'r  f domé.sttca en tre  o .seu e.spòso, o re i D. D inls e seu filh o. D. Afon.so, r(l-
)j . correu ao E sp írito  .Sajílo. Consagrou Lhe o país, o fcreceu -L h e a sua oü-
L roa preciosíssim a e a levou em solene procissão por suas próprias m aol
f,' ■ p ara a ig re ja  e d istribu iu  m uitas esm olas. Tendo alcançado a p.aa, or-

denou que todos o,s nnos se repetissem  as m esm as solenidades. E s ta  .smita 
' ç ; h eran ça se guardou, ma.s 6 m ister gu ard ar tam bem  o esp írito  de devoção,

que inspirou à san ta  ra in h a  êste  ato  solene de gratidão.

, 2. Particularidades. 1. 0  ofício tem três salmos; o pri-
j p''' meiro, sl. 47, descreve a vinda do Espírito Santo (in spiriiu
:f:íi vehem enti); o segundo, sl. 67, a pregação do evangellm
■Ef (confirm a hoc D eu s); o terceiro, sl. 103, que trata da cria-
jüj ; ção do mundo, a fundação da igreja, dêste novo mundo

ti, (Em itte Spiritum tuum et creabuntur).
j:  ̂ 2. A missa tem-a belíssima seqüência Veni Sancte Spiri

tus, o Comrnunicantes e Hanc igitur próprios.
3. Celebram-se as quatro têmporas, porque antigamente 

0 tempo de páscoa terminava na festa de pentecostes. Agora 
conclui com a oitava de pentecostes, na noa do sábado,

§ 89. AS F E S T A S PRINCIPAIS D Ê S T E  TEM PO

423. Entre as festas, que neste tempo sacro ocorrem, se
jam mencionadas as seguintes;

, 1 . 4  festa  de São José, a 19 de março, dia do seu trãn-
íí|i sito. A veneração de São fosé é mais antiga no Oriente clu

■: que no Ocidente, mas não havia festa própria na igreja grc-
í; ga. No Ocidente a veneração começa por volta de 850, ,'i
■|i' testa por volta de 1270. Em 1470 a festa foi inserida im
t' breviário romano, em 1621 elevada a festa de guarda.

2. A festa  da Anunciação de Nossa Senhora, a 25 de 
if' março, antigamente chamada também Conceição de Cristo,

e por isso outrora festa de Nosso Senhor. Era celebrn(l;i 
| eni Roma já  antes de Gregório Magno. Desde o séc. VIII

,|' é geral no Ocidente. No Oriente é conhecida por volta de
430.

' i i . 424. 3. A solenidade de S. fosé , assinalada por Pio X para
íji a quarta-feira depois do 2.® domingo depois da pá.scoa,
ri introduzida por Pio IX em 1849. Contribui muito para au

mentar a confiança no poderoso protetor da igreja e d;i 
3: família.
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4. A invenção da s. cruz, a 3 de maio, antigamente fcs- 
Li de guarda. Foi celebrada no Ocidente no século VII, a 
lesla da e.xaltação no século VIII. A igreja oriental conhece 
tió mna festa da s. cruz, celebrada no dia 14 de setembro, 
(|iie seria segundo ela o verdadeiro dia da invenção da 
M. c n i z .

A r t i g o  III. Ciclo de Cristo Rei

§ 90. EXISTÊN CJA D Ê S T E  CICLO E AS FE ST A S
PRINCIPAIS

T,',.5. Os liturgistas em geral não admitem um terceiro ciclo 
do aiio eclesiástico. Contudo há bastantes razões para esta- 
bi'l('cé-lo e chamá-lo ciclo de Cristo Rei. Estender o ciclo 
|M')c;il até o fim do ano é contra a Liturgia. {P ost missam  
i‘\''l>irat tempLis paschaie. Sab. post Pent.)

I. Já  os antigos liturgistas dividiam o ano eclesiástico,
I iiibora sem usar êste nome, em 4 partes, correspondentes
jq <|iiatro estações do ano civil. Durandus (VI c. 1) diz que 
II- I partes do ano são designadas por quatro ações de 
1 lido, que são o nascimento, a paixão, a ressurreição e a 
1 lirgada para o juízo. Êste tempo da chegada é chamado 
laiiiliéin tempo da peregrinação e corresponde ao tempo que 
VMi desde a oitava de pentecostes até ao advento. Por conse- 
liiiiiile, Durandus conhece 4 ciclos do ano ecle.siástico: o do 
iialal, o qual chamamos ciclo do advento, os da paixão e 
lerr.iirreição, os (juais eram reunidos pelos liturgistas para 
liiiiii.ii o ciclo pascal, e o da vinda para o juízo. Como Jesus 
t I l i d o  vem pará o juízo como Rei, temos a idéia de Cristo 
Rei para o último ciclo já  indicada por Durandus ( f  1296). 
(I mesmo diz Beletho ( f  1164) c. 55.

4V.Ü. 11. Além disso, o têrmo “ciclo” por sua significação
iialiir.il não exige uma festa central com preparação c con- 
lliiiiaçao, circunstância essa que sem Tazão convincente se 
I sipirá. Supõe só um movimento contínuo (ciclo lunar) e 
uma idéia dominante (ciclo épico). E ’ isto que há no ciclo 
lie Cristo Rei.

*

A idéia de Cristo Rei no terceiro ciclo é dominante.
I. Isto se segue da posição dominante do último domin- 

r;'i depois de pentecostes, em cujo evangelho se acham as pa- 
ifi oie;: ila erit et adventus Fiiii liominis, palavras estas, que
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deram aos antigos liturgistas o motivo de denominar o ter
ceiro ciclo o ciclo da vinda de Nosso Senhor. Pois, qual
quer que seja o número dos domingos depois de pentecosloH, 

I o domingo com o mencionado evangelho sempre ocupa o úl-
' timo lugar. Portanto os domingos precedentes são .subordi

nados ao último como os meios ao fim.
2. O mesmo se segue da idcia da peregrinação que, con

forme Durandus e Beletho, c a idéia dominante do temito 
entre o pentecostes e o advento. Peregrinação c aproximação 
a um têrmo, que neste caso é Jesus Cristo Rei, supõe por
tanto a idéia de Cristo Rei.

3. Os domingos depois dc pentecostes contêm a idéia d<' 
Cristo Rei, mais que em outros ciclos. Nosso Senhor é Rei do 
céu (Dom. 2; 3 ; 5 ; 7; 8 ;  14; 17; 19; 21 ; 22 ; 26; 27; 28 ) ;  
b) Rei da natureza (Dom. 4 ; 6 ;  11; 13; 15; 16; 20; 23; 
24 ; 2 5 ) ;  c) Rei da graça (Dom. 10; 18 ) ;  d) Rei íegisladoi 
(Dom. 1; 12); e) Rei dos tempos (Dom. 9 ) .  0  mesmo n,-io 
se pode dizer dos domingos, p. cx., da quaresma, cujo íini 
é preparar os fiéis para a páscoa.

427. 4. As lições do ofício divino, logo depois de pente-
' costes, se tiram dos livros dos reis. Os reis de Lsrael erani

as figuras de Cristo Rei, ao menos pela sua dignidade real. 
Por isso os Santos Padres nos seus sermões sôbrc êste.s li 
vros costumam referir-se a Cristo Rei. (Dom. 5, S. Gregório 
Magno; Dom. 8; 9. S. Agostinho.) Por onze semanas, poi'- 

j tanto, a igreja cliaina a atenção dos fiéis para Cristo K‘e!.
Durandus fala disso várias vêzes. (Cf. 115; 116-119; 121.)

5. As festas principais dêste ciclo manifestam a idéia de 
Cristo Rei. A fe.sta do Corpo de Deus com oitava tem nu 
ofício 0 invitatório: “Adoremos a Cristo Rei, que reina siV 
bre as nações” ; na seqüência: “nesta mesa do novo Rei. .
A festa do Sagrado Coração de Jesus com oitava supõe 
por tôda parte a dignidade real de Nosso Senhor e a de
clara abertamente no ato de desagravo e no da consagração, 
Também outras festas falam de Cristo Rei: “Adoremos Cri.s. 
to Rei, por nós crucificado” (invenção da s. cruz, a 3 de 
m aio); “adoremos Cristo Rei exaltado por nós na crnz" 
(Exaltação da cruz, a 14 de setembro); “adoremos Crisio, 
o sumo Rei da glória” (Transfiguração, a 6 de agôslo); 
“adoremos o Senhor, o Rei dos reis (Todos os Santos, a I." 
de novembro). Cristo Rei está rodeado de sua côrte real;
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w

l\ oxcelsa rainha Maria Santíssima (Assunção, a 15 de agôs- 
(o), o grande precursor São João Batista, o príncipe São 
Migiicl (29  de set.), os príncipes São Pedro e São Paulo.
'12H. f). A chave da abóbada no edifício litúrgico do ano
IH lesiástico foi posta por Pio XI, quando instituiu a festa 
dc Cristo Rei para o último domingo do mês de outubro, 
i|iiasc' “no fim do ano litúrgico” . Assim o terceiro ciclo tem 
miia festa, em redor da qual se agrupam os domingos e as 
Icsias dêste tempo. Torna-se igual aos outros ciclos. Como
0 ciclo do natal tem duas festas principais, o natal e a dos 
ifl.s, o ciclo pascal, as festas da páscoa e de pentecostes, 
•r.sim o terceiro ciclo tem no princípio a festa do Corpo de
1 iriis e no fim a festa de Cristo Rei, superior à festa do 
Liiipo de Deus pela idéia formal de Cristo Rei.
'129. 7. Estabelecendo-se o ciclo de Cristo Rei o ano ecle-
Nlástico não se apresenta mutilado, só com dois ciclos e um 
íipnidice sem nome, mas perfeito e verdadeiramente cristo- 
I COIrico; oferece em Cristo Rei uma idéia de grande atra- 
I, .111 c valor educativo para ativar as forças da alma, mor- 
iiiriite da vontade juvenil.

Deve-se, portanto, admitir o terceiro ciclo do ano ecle- 
'il.bdico, o ciclo de Cristo Rei, por motivos históricos, litúrgi- 
III',, estéticos e pedagógicos. (Eph. Lit. 1938 p. 142-146.)

'I.'KI. As festas principais. 1. A primeira festa dêste ciclo 
c .1 íesta da 5é». Trindade. Foi celebrada no século X pelo 
Bispo de Liège, recebida em muitas dioceses c afinal pre.s- 
cilla para tôda a igreja no ano de 1334. E ’ verdade que 
,1 SS. Trindade em todos os domingos, e mesmo em todos 
ii*i dias é comemorada. For isso Alexandre II não concedeu 
n fesfa. Contudo ôste mistério santíssimo exigia uma festa 
lllúrgica e.special.

'131. 2. A festa  do Corpo de Deus é uma das mais solenes
de Indo 0 ano eclesiástico.

História: A ocasião para introduzi-la foi uma visão de 
S liiliana, O. S. A., do convento de Mont-Cornillon perto 
de Liège ( t  1258).

Liilre os sacerdotes, a quem ela comunicou o fato, achava-se 
Iniii P .iiitaleon, o qual, no ano de 1261, foi eleito P apa sob o 
iiiiiiie de Urbano IV e introduziu a festa  para tôda a ig re ja  no 
IIIIII (le 1264. A procissão acrescentou-se mais tarde. O ofício foi 
leiligiilo por S. Tom ás de Aquino. Devia-se celebrar na primeira 
(Itiliila-leira depois do tempo da páscoa. Pois na quinta-feira santa,
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M. t

dia da instituição do SS. Sacram ento, não se poife comemorá-ln 
devidamente. A traição de Judas c o aleluia da alegria não se coni- 
binam bem.

432. Cerimonial. A s. hóstia para a procissão é consagrada 
na missa, que precede a procissão, e depois da comunii.ãd 
é posta na custódia, que fica sôbre o corporal. Contudo so 
poderia usar na procissão também uma s. hóstia consagrad.'i 
para a exposição (De Herdt). A missa continua com as ce 
rimônias da missa com o SS . exposto.

Finda a missa, o C tira a casula e o manipulo e toma o 
pluvial, os MM tiram o manipulo. 0  C põe incenso em dois 
turíbiílos e com um dêles incensa o SS. Sacramento, recebe 
0 véu de ombros, sobe ao supedâneo, onde o D lhe entrçga 
com as devidas reverências a custódia, de modo que a s. 
hóstia fique voltada para o D. Ao sair não dá a bênção, 
Está prescrito o pálio.

433. Prescrições, a) A procissão do Corpo de Deus é obri
gatória nas igrejas paroquiais (Cân. 1293) ;  b) o C il.'i 
missa (exceto se fôr bispo) deve levar o SS. Sacramenio 
durante tôda a procissão (d. 2 7 9 2 ) ;  c) o C durante a pro
cissão recita hinos e salmos (C. E .)  com os MM; d) podem- 
se fazer duas, três ou quatro estações (d. 3448 ad 10; 348H 
ad 2) numa igreja ou diante dos altares preparados. Nesle 
caso incensa-se o SS . Sacramento e pode-sc dar a bênção 
com o Santíssimo depois do canto do Tantum ergo, Genitori, 
Panem, etc. (d. 3 0 8 6 ) ;  c) é proibido ao clero e ao côro dos 
músicos nas procissões- com o SS. Sacramento, como em 
geral perante o SS. Sacramento exposto, cantar os cânticos 
litúrgicos em língua vernácula, (d. 3975 ad V.) Se os cân
ticos prescritos pela Liturgia não bastam, podem repetir-se 
ou ajimtar-se-lhes outros apropriados (Rit. ÍX, 4, 4 ) ;  f) o 
povo acompanha a procissão cantando cânticos em língua 
vernácula (d. 3573 ad 3; 4121 n.° 21) ou rezando devota
mente (Rit. IX, 1, 4 ) ;  g) devem repicar os sinos das ign'- 
jas  e casas religiosas, diante das quais passa a procissão, 
(d. 2530.)

434. h) Nas procissões do SS . Sacramento não podem ir 
meninos ou meninas representando mistérios, santos, figu
ras do antigo testamento, levando instrumentos da sagrada 
paixão (d. 1361; 2879; 1731), “pois que êstes objetos pcl.i 
sua natureza desviam a atenção da adoração do SS . Sacr.a-
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nieiilo, único fim da procissão” . Contudo o ordinário do lu- 
l[;ir pode pertnitir que vão crianças vestidas de anjos, a es- 
p.ilhar flores, levar turíbulo com incenso pôsto. (d. 3324; 
;i'KC).) C. P. 15, n. 834 ; 837.
■135. i) As bandas de música, se houver nas procissões, 
iião entrem na igreja e durante o trajeto executem'sinfonias 
sacras e interrompam a música, para que o ciero com o 
puvo cante os salmos e hinos prescritos. Não se convidem 
bandas de música, que dão ocasião de profanar as festas 
religiosas.

Nas procissões e outras funções toieram-se só os cha- 
in.ulos anjos com vestidos compridos, (d. 4121 n. 21 ; C. B.
II. 407.)

Precedência. Os lugares de maior honra são os mais 
lirôximos do SS . Sacramento. A ordem por miúdo veja-se 
C, P. n.® 833; Cân. 701; 491 ; 478 ; 408. '

Se a procissão de Corpo de Deus é transferida para o 
doniiiigo durante a oitava (Cân. 1291), a missa não pode 
mn de Corpo de Deus, mas deve ser do domingo ou da fes- 
la ocorrente com comemoração do SS . Sacramento, (d. 
;Al)2 ad 4.)
■13«. A exposição do SS. Sacramento na missa rezada e 
I .miada e nas vésperas, durante a oitava de Corpo de Deus, 
I' r'oncedida pelo direito canônico (cân. 1274) a tôdas as 
íiqejas, onde se conserva o SS. Sacramento. Os oratórios 
piiblicos e scmipúblicos precisam da licença do Ordinário 
p.ira esta exposição. (Cappello 1 p. 287.) A bênção eucarís- 
lica dada durante esta oitava de manhã não impede outra 
de larde, sem as vésperas.

§ 91. OUTRAS F E ST A S D Ê S T E  CICLO
437. 1. A festa  do Sagrada Coração de Jesus. Desde os
primeiros séculos da igreja os santos padres, os santos dou- 
liiies da igreja e muitos santos veneraram o amor do divino 
lv’edeiitor e chamaram a chaga aberta no lado de Jesus Cris- 
In ionte de graças. Na idade média, o S. Coração de Jesus 
l"i venerado em mqitíssimos lugares. .

S. João Eudes foi o primeiro que iniciou o culto litúrgico 
dm; Sagrados Corações de Jesus e Maria ( f  1680). Mas, 
para introduzir o culto mais perfeito, Deus mesmo escolheu 
fl S. Maria Margarida Alacoque ( f  1690). Nosso Senhor
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aparcceu-lhc e exigiu que se empenhasse, juntamente com 
os religiosos da Companhia de Jesus, cm propagar a devo
ção do seu divino Coração, c cm conseguir uma nova fesla 
litúrgica destinada a desagravá-lo das ofensas assacadas 
ao seu divino Coração, e prestar-lhe o culto devido (1674), 
Clemente XIII (1765) concedeu a festa. Pio IX (1856) a es
tendeu a tôda a Igreja, Pio XI a elevou ao rito de 1.® cia.sse 
■com oitava privilegiada (1928) e prescreveu uma nova fór
mula de desagravo. As 12 promessas do divino Coração são 
registadas pelos bispos brasileiros na Carta Pastoral de 
1915 com a recomendação de propagar a veneração do Sa
grado Coração de Jesus.

Estas 12 graças preciosas prometidas são “o fruto” da 
árvore mística (Jesus Cristo) de que fala o intróito da mis 
sa de santa Alacoque; “Eu assentei-me debaixo da sombia 
daquêle, a quem tanto tinha desejado e o seu fruto c dná- 
a meu paladar.” (Cânt. 2, 2.) A Santa escreve (carta 132): 
“Êste divino Coração c como uma bela árvore carregada iL 
frutos salutares.”

438. 2. A festa  de S. Jo ão  Batista  é muito antiga, coiiiu
afirma S. Agostinho (Sermo 2 9 2 ) ,  mas posterior à festa do 
natal de Nosso Senhor, do qual depende a fixação do dia. 
(24 de junho —  25 de dezembro.)

3. A festa de S. Pedro e S. Pauio, urna das mais aiill 
gas, foi celebrada em Roma desde a primeira metade d o  si' 
culo IV, e fora de Roma desde a segunda metade. O di/i 2'i 
de junho, conforme a tradição loca! romana, é a dala d o  

martírio. A festa da cadeira de S. Pedro a 18 de janeiro é a 
comemoração da tomada de posse da Sé Romana por S, 
Pedro. A festa de S. Pedro em Antioquia a 22 de fevcreim 
substituiu uma festa pagã e comemora o fato de ter o prhi 
cipe dos apóstolos tomado posse da Sé de Antioquia.

4. A festa  do Preciosíssim o Sangue foi instituída poi 
Pio IX e elevada ao rito de 1.“ classe por Pio XI em come 
moração do 19.° centenário da morte do divino Redeiiloi,

5. A festa  da visitação de S. Maria, foi introduzida iio 
século 13, talvez em substituição de uma festa grega c e l e 

brada no dia 12 de julho que comemorou o fato de sci de 
positada a veste de Nossa Senhora na igreja de Bladieni.ie, 
subúrbio de Constantinopla. A ordem Franciscana a Ic.slejnii  

já  no século XIII. Bonifácio IX a introduziu na igreja romana.
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(). A festa  da transfiguração de Jesus Cristo (a 6 de 
/t|;As(o) foi celebrada no oriente já  no século V. Provavel- 
iiiiMile foi a festa da dedicação das basílicas no monte T a- 
Iku. Foi instituída para a igreja universal por Calisto III 
( 1-157) em agradecimento pela vitória de Hunyadi sôbre 
'IX liiicos.
'139. 7. A festa  da assunção de Maria Santíssima é a mais
Niileiie das festas marianas. O objeto dela é a assunção da
iii.ie de Deus ao ceu com alma e corpo. Uma festa rnariana 
UH (lia 15 de agôsto, segundo a tradição armênia, foi insti- 
liild.'i no princípio do século IV, substituindo a festa de uma 
ilcnsa pagã. Mas esta festa não celebrava a assunção da 
Viigcm Mãe. Em Roma celebrava-se esta festa sob o nome 
dc dormitio (descanso), no século VII, em outros lugares 
UH V e VI século. A doutrina da igreja que Maria Santís- 
Nlimi loi elevada ao céu com o corpo não se baseia na an- 
llpiiid.'ide da festa, mas em razões teológicas.

H. A festa  da .padroeira do Brasil, Nossa Senhora Apa- 
ic(id.-i (7 de setembro), foi concedida por Leão XIII, o ofí- 
( Il I próprio por Pio X.

I love a sua origem às muitas graças alcançadas pela veneração 
ill iiiiia estátua de Maria Santíssim a Imaculada, achada no principio 
ilii iicnilo X V in , num rio, em Itaguaçu, Estado de S, Paulo. A êste 
lilii (If ser salva a imagem de dentro do rio, alude a epístola, fa- 
hiiiilii do “rio” do Apocalipse (c. 12; 14), que “devia levar a mu- 
llii ( Cf leste”, M aria Santíssim a, a qual, porém, foi salva: a sua 
liiKiip'Mi pelos pescadores do Itaguaçu, a sua alma pela Imaculada 
( HiKciç.ão. Do seu santuário ern Aparecida, elevado a Ba.sílica Me- 
iiHi, ;i bondosa Mãe continua a derramar rios de graças sôbre os 
wuiiti lilliHS do B rasil. ^

A missa pode ser rezada como missa votiva.
besta titular das igrejas, que têm por título uma festa 

(|f Maria Santíssima sem o nome de um mistério, do qual 
cíc.la  uma festa especial (p. ex., Nossa Senhora da Boa 
Viagem) é a festa da Assunção, (d. 2529 ad 1; 2.)
■11(1. 9. A festa  da natividade de Maria SS. celebrava-se ao
MifiKis desde o séc. VII na igreja oriental, como atesta um 
il l III,ão de S. André c/e Creta ( f  720). No mesmo séc. VII 
I Mi.lia cm Roma (vida do Papa Sérgio f  701) vinda do 
llilciile. E ’ pouco posterior à festa da assunção, mas anterior 
A Icsiíi da conceição imaculada. Provavelmente já se cele- 
bi.iv.i 110 séc. V. Pois o sacramentário gelasiano a traz (ML 
7 1 p 1 17(3), nem se pode provar que foi interpolada poste- 
1 liii meiile.
I i i i  i.. Ul.  l . i t u r g i a  —  1 4

www.obrascatolicas.com



=210 R e u s ,  Curso de I.iturgia

H

F.sta data é confirmada de algum nlodo pela notícia de scr 
M aurilio, Bispo de Angers ( t .4 5 3 )  o autor da festa. Êle a lerlrtl 
introduzido a pedido expresso de Nossa Senhora. Mas a lenila lUf 
que ela lhe aparecera tios campos de M ariliais (Gueranger, K iifl 
chenjahr XIV p. 163) só .seria o reflexo popular das controvérslniij 
cristülógicas, que acharam  o seu fim no concilio de Éfeso (431) 
provavelmente deram ensejo à festa, primeiro ern Roma, depois puil 
influência romana, na Gália. No scc. VI é mencionada em Conm| 
tantinopla e tornou-se universal iio séc. X I.

Originou-se provavelmente pela festa .da natividade dc São jiillu ' 
e de Nosso Senhor. Se o arauto do Salvador tem a sua festa, cum 
mais razão a pode exigir a Mãe de Deus. Rrocurando-se o mês n 
dia convenientes escolheu-se o dia 8 de setem bro. B aseia-sc eitlii 
data provavelmente na vida apócrifa de Nossa Senhora; evangriiiim 
de naüvitate túarice (.ML 30 p. 2 9 8 ), uma tradução modificada do 
evangelho apócrifo de Pseudo-M ateus, atribuído ao séc. VII (1’irul, 
Dict. de 1. Bibi., suppi. 1928 I, p. 4 8 3 ), com melhor fundameulo au 
séc. V ou iV. (L ed ercq , Dict. d’Arch. X , p. 2040.) E sta  fonte cuiila 
que São Joaquim, até então sob a maldição de não ter filhos, liil 
para Jerusalém com Ana, sua espôsa, a fim de assistir à fesla ilii 
dedicação do templo. N esta ocasião um anjo lhe teria aniiiicíaclu 
o nascimento de uma filha, cujo nome deveria ser Maria.

Ora, a festa da dedicação do templo (encaenia) se celc‘liruvn 
no dia 25 do mês de casleve. (1 Mac 4, 52 .) Êste se estendia dim 
meados do mês de novembro até meados de dezembro. Coiim u 
meio do mês caía, quando muito, no dia 14, pode-se considerar n 
dia 14 de novembro como princípio du mês casieve. Até o dia dll 
âão 17 dias que com mais 8 do mês seguinte dá 25, data da de
dicação do templo. Êste dia 8 dc dezembro, consideradas tódas an 
circunstrâncias, parecia ser o dia mais justificado para a fesia da 
conceição de M aria S.S. Ao dia 8 de dezembro corresponde o dia
8 de setembro, festa da nalividade da Mãe de Deus. (Summa aiiiea 
N I p, 213.) K’, porém, permitido com eçar o tnês de Vasleve taniliéiii 
no dia 1.5 pe novembro. Neste caso o 25." dia coincide coni u dlii
9 de dezembro, data esta ern que foi celebrada a festa da cuiib* |  
ceição, no Oriente.

10. Eni honra de N ossa Senhora das D ores há duas íuii. 
tas que se distinguem exteriormente pelo caráter do leiii|iu 
da ocorrência. Uma se celebra no tempo do luto liturglcn, 
na semana da Paixão, em honra de Nossa Senhora da Pie
dade, em veneração do amor materno compassivo; a oiili.i, 
fora do tempo de luto, mas em companhia de uma Íe.slíi 
da Paixão, a exaltação da santa cruz (14 de set.J, em lioii* 
ra da intrépida Rainha dos Mártires e do seu amor diviini. 
conformado com a vontade do seu Filho. (d. 824.) A le.Mhi 
da Afãe compassiva, com o Filho morto no regaço, é iitalh 
antiga (Colônia 1413) . e a imagem correspondente, iii/iIn 
popular. A segunda festa (Servitas 1668) provaveliueiilo (ii| :\ 
concedida para lhe dar uma oitava, que está proihid.i iid 
quaresma.
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I I. A fe s fa  de S. Miguel, a 29 de setembro, é a come- 
Mioiação da consagração da igreja dc S. Miguel em Roma.
( ) cnlto de S. Miguel e dos santos anjos é antiquíssimo.

12. A festa de N ossa Senhora do Rosário  (a 7 de outu
bro) foi instituída por Pio V sob o nome de festa de Nossa 
Senhora da Vitória. Devia lembrar a vitória sôbre a frota 
Inica em Lépanto pelo auxílio de Maria Santíssima. Gre
gorio XIII, fixou-a para o primeiro domingo de outubro sob 
o nome de Nossa Senhora do Rosário (1573) ,  Clemente XI 
,1 estendeu para tôda a Igreja em agradecimento pela vitó
ria sôbre os turcos em Peterwardein, 1716.

E ’ preceito universal (d. 3666) celebrar o mês do ro
sário. Não foi derrogado pelo cân. 6 §  6, por não ser lei 
tlisciplinar, mas litúrgica. (Cân. 2.)

•1-11. 13. A festa de Jesus Cristo Rei no último domingo
de ontubro foi concedida à Igreja em 1925 por Pio XI, 
a lim de chamar a atenção do mundo inteiro para a digni-
d.ide real do divino Redentor e seu direito de soberano de 
Indas as nações, para o seu “reino de verdade e justiça, de
e.iiidade e de paz.” (Prefácio.) Nesta festa, além da con
sagração, está prescrita a ladainha do S. Coração de Jesus, 
(d . '4402 ad 2.)

14. A festa dc 'Rodos os Santos é muito antiga em al
gumas igrejas do Oriente. Ein Roma, Bonifácio IV (609)  con- 
s.igrou 0 Pânteon em honrá de Maria Santíssima e de todos 
n: mártires. Gregório IV (827-844)  introduziu a festa de 
Iodos os Santos.

15. O dia de finados (2 de novembro) tem a sua origem 
em Cluni, no século X, antes mesmo do S. Abade Odilon, 
lán Roma foi celebrado só no século XIV.

Os fiéis podem ganhar uma indulgência plenária toties quoties 
nu dia 2 de nov. tôdas as vêzes que visitarem uma igreja  pública 
ou uni oratorio público ou semipúblico. (S . Off. 2 5 .6 .1 4 ;  A. A. S. 
I ' l l 4 p. 378.) Condições; confissão, comunhão e em cada visita 6 
r.-nlre-Nossos, 6 Ave-M arias, 6 G loria Patri. As visitas podem-se 
Inzer desde o meio dia do dia 1.“ de nov. até à meia noite do dia 
2 (le nov.

Se 0 dia- de fiifados é transferido para o dia 3 de nov., também 
II indulgência plenária toties quoties  é transferida. (S . Off. 13 de 
lie/,, de 1916; A. A. S. 1917 p. 179.) A indulgência plenária toties 
quoties, anexa ao dia 2 de nov. pode-se ganhar também no domingo 
seguinte. (S . Pænit. 2 ian. 1939.)

16. A festa da consagração da igreja (dedicatio eccle- 
.siu’) é uma festa do Senhor (festum  Domini). E ’ muito an

i.i*
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tiga. A festa da dedicação da Catedral é celebrada pelo 
clero de tôda a diocese, as festas da dedicação da igrejn 
dc Latrão (9 nov.), da catedral de S. Pedro (Vaticano) t* 
de S. Paulo (18 nov.) são obrigatórias em tôda a igreja, 
Pois a igreja Lateranense, contígua à rnulticcntenária resi 
dência do Papa, c a basílica patriarcal de Roma c como lal 
a igreja mãe de tôda a cristandade. As duas últimas basí
licas possuem os santos corpos de S. Pedro e de S. Panio,

As devoções populares
442J De duas maneiras o povo cristão satisfaz a sua obri
gação de servir a Deus com orações, associando-se à litiirgi;i 
da Igreja ou escolhendo entre as práticas de piedade as 

■ mais convenientes ao seu estado de vida e à necessidade e 
inclinação pessoal.

Convém que os fiéis se acostumem a assistir à missa 
tambem nos dias de semana, que acompanhem devotamenie 
as orações do sacerdote (C. B. n. .355, § 1 , 2 ) ,  rezando, en
quanto possível, as orações Iitúrgicas numa boa tradução, mi 
ouvindo com atenção as orações recitadas em voz alta por 
pessoa competente. As secretas e o cânon da missa mio 
podem ser lidas em voz alta. 0  povo tome parte no criiiln 
gregoriano dos hinos e cânticos e outras partes que llic 
competem. (C. B. n. 366, § 2.)

Se por falta de sacerdotes em algum lugar iios domiii 
gos e festas de guarda não houver missa, os fiéis reunam- sc 
ria capela ou outro lugar pio à hora mais própria, para ora 
ções em comum e leitura piedosa apropriada. (C. B. n. 354.) 
Durante o dia as portas da igreja fiquem abertas, mormente 
nas igrejas paroquiais, de acôrdo com as normas prescritas 
pelo ordinário do lugar. (C. B. n. 323, § 5.) Entrando ii.i 
igreja adorem os fiéis em primeiro lugar a Nosso Senhm 
Jesus Cristo na Eucaristia, depois venerem as relíquias e 
imagens dos santos. (C. B. n. 372.)

Nos domingos e festas de guarda dá-se a bênção eu
carística.

Procure-se com todo o empenho promover o culto da 
SS . Eucaristia, especialmente: a) pela procissão solene do 
Corpo de Deus; b) pela exposição anual das 40 horas; c) 
pela solene exposição do SS. Sacramento, principalmente 
no terceiro domingo de cada mês; d) nos tríduos eucaiísti-
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M»s, mormente na sexta-feira, sábado e primeiro domingo 
depois da festa do Corpo de Deus; c) na bênção vespertina 
ilo SS. Sacramento com pixide, ou visita ao SS. Sacramen- 
lo ,acompanhada por algumas orações; f) na hora santa se-
III.mal ou ao menos mensal; g) nos triduos celebrados para 
|)iiimover a comunhão frequente; h) nos congressos eiica- 
ilsiicos; i) na adoração perjtétua.

Procure-se promover o culto do Sagrado Coração de 
jcsiis (C. B. n. 385) ,  principalmente; a) pelo pio exercício 
do mês de junho ou janeiro, ou com licença do bispo, de 
oiilro mês; b) pela missa e comunhão reparadora na primei-
I,1 sexta-feira de cada mês; c) pela renovação aniial, se fôr 
possível, da consagração das famílias; e) pelas associações 
do Sagrado Coração de Jesus; f) pela entronização do Sa- 
gi.ido Coração de Jesus nas famílias.

Anualmente na festa do Sagrado Coração de Jesus e de 
Ciislo Rei renove-se solenemente o ato de reparação e da 
consagração do gênero humano. (C. B. n. 386.)

Em tôdas as igrejas paroquiais se faça a via sacra nas 
Hfxias-feiras ou nos domingos principalmente no tempo da 
i(iiaresma. (C. B. n. 387.)

Empenhcm-se os párocos para que tenham a imagem 
(Ic Jesiis Cristo crucificado tôdas as casas dos fiéis e que 
1 ada vez mais se use a pia prática de saudar-sc mutua
mente coni as palavras; Louvado seja  Jesus Cristo. (C. B.
II. 388.)

■IKL Muito se recomenda a devoção a Maria Santíssima, 
Mãe de Deus.

Nos meses dc maio e outubro recite-se o têrço com a 
liéiição do SS. Sacramento, principalmente nas igrejas cate- 
di.iis e paroquiais. (C. B. n. 390.) Recomenda-se muito re- 
/;ir o têrço à tardinha nas igrejas paroquiais. Coriserve-se e 
|uomova-se sempre mais a pia prática de rezar diariamente 
o têrço nas famílias. (C. B. n. 391.)

Muito se recomenda a devoção a São José, castíssimo 
l.spôso de Maria Santíssima e Patrono da Igreja universal, 
ã Sagrada Familia, : aos santos Anjos, principalmente ao 
Anjo da Guarda e aos Santos, especialmente o Santo Prote- 
lor. (C. B. n. 395; 396.)

Convidem-se os fiéis a celebrar cada ano o dia do 
l'.'ipa e 0 aniversário de sua eleição e coroação com orações
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-1

especiais e S. Comunhão, oferecida na intenção dêle. (('. 
B. n. 34. 35.) Faça-se o mesmo pelo bispo diocesano no 
aniversário de sua, eleição ou sagração. (C. B. n. 44.)

No último dia do ano cante-se o Te Deiini em tôdas as 
igrejas catedrais e paroquiais em ação dc graças e com o
SS. exposto. (C. B. n. 389.)

Organizem-sc romarias para os santuários mais fre 
quentados, principalmente de Maria Santíssima, cspecialmcii 
tc sob o título de Aparecida. (C. B. n. 393, § 2.)

Recomenda-se o piedoso costume dos fiéis, de ir rezar 
pelos defuntos no cemitério, nas festas e mormente no dia 
dos finados, contanto que isso não se faça nas horas da.s 
sagradas funções ou catequeses na igreja. (C. B. n, 331), 
§ 2 .)  Pelo dobre fúnebre do sino anuncie-se ao povo que 
algum fiel morreu e que se reze por êle. (C. B. n. 338, § I.)

Recomenda-se a pia prática de consagrar o mês de no
vembro às almas, de recitar ou cantar o salmo De profiiii- 
dis e os responsos pelos defuntos, de velar um defunto incs 
mo de noite, recitando-se o têrço de Nossa Senhora e ou
tras orações e evitando qualquer abuso. (C., B. n. 339, § 3.)

Muitíssimo se louva o ato heróico de caridade em ía- 
vor das almas do purgatório. (C. B. n. 339, §  2.) App, 
LIV, p . (324).

C A P Í T U L O  V.

O  C Ó M P U T O  P A S C A L

§  92. O NÜMERO ÁUREO

444. As regras dos livros litúrgicos (Missal e Breviário) 
a respeito do cômputo pascal, por elementares que sejam, 
precisam de alguma explicação.

Três elementos são necessários para achar a data da 
festa da páscoa: 1. o número áureo; 2. a epacta, para acluic 
a lua cheia, depois do equinócio no dia 21 de março; 3, a 
letra dominical, para determinar o domingo respectivo.

1 .  O  c i c l o  d e  1 9  a n o s  d o  n ú m e r o  á u r e o

Ciclo do número áureo é a revolução do número de 19 
anos de 1 até 19, decorrida a qual, volta-se à unidade. P, 
ex., para o ano de 1577 o número do ciclo de 19 anos, cha
mado áureo, é 1. No seguinte ano 1578 é 2, e assim |>or 
diante, acrescentando-se sempre 1, até 19. Êste número áii-
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fi'o I!) cairá no ano de 1595. Lfepoi.s volta-se à unidade, 
lie sorte que no ano de 1596 o ninnero áureo seja outra vcz 
I, ein 1597, 2, etc.; como inostra a figura 1.

- . i i c [ o  d e  19 1 9 1
Fig.1 Odclo lunar

1 0 2  c i c l o s  l u n a r e s \ l 9 3 9 19 40 ____________ A ê

i n t e i r o s
A  '

2 ........... «  J

Fiq.2 Cálculo do número áureo

2 .  M é t o d o  b r e v e  p a r a  a c h a r  o  n ú m e r o  á u r e o  
d e  q u a l q u e r  a n o

'Ur>. Acrescenta-se ao número do ano em questão a 
unidade 1, pois que o ciclo lunar principia um ano antes 
(1,1 era cristã. Divide-se a soma por 19. O resto será o 
número áureo daquele ano. Se não houver, o número áureo 
'.eiá 19. A fórmula matemática é;

a (ano em questão) -L 1.
N (número áureo) = - —  -------------- —------------------

19 (ciclo lunar)

Exemplo: Procura-se o número, áureo de 1939.
1939 L 1 1940

N -  ------- — —  =  —— = 1 0 2
19 19

. 40 
Resto 2

Êste resultado quer dizer: o ano de 1940 contém 102 
( idos lunares inteiros, que perfazem 1938 anos, e o resto 
(le 2 anos. Para completar 1940 faltam 2 anos. Êstes 2 anos 
prrlencem ao ciclo seguinte. (Fig. 2.) 1939 tem o primeiro
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lugar do ciclo, 1940 tem o segundo lugar neste ciclo, on 
por outra: o número áureo de 1939 da era cristã é 2. Pois o 
ano de 1940 do ciclo lunar é igual ao ano dc 1939 da era 
cristã, subtraindo de 1940 a unidade acrescentada no prin
cípio do cálculo.

O número áureo significa que o ano de 1939 tem a.s 
mesmas fases da lua que o 2.® ano do ciclo limar, coisa aliá.s 
conhecida por observação direta. Pois Meton, um astrôno
mo de Atenas (432 a. C .),  observou que, decorridos 19 anos, 
as fases da lua caem no mesmo dia. Marcadas uma vez as 
fases da lua de cada um dêstes 19 anos, era bastante indi
car o número do ano do ciclo. Êste número foi chamado 
áureo, porque foi escrito com letras de ouro na praça pública 
de Atenas. Dêste número áureo se servia também a Igreja, 
antês da correção gregoriana, para o cômputo pascal. E ’, 
porém, algo inexato; mas serve para o cálculo pascal com 
outra base.

§ 93. EPACTA E LUA NOVA

446. As fases da lua podem-se achar também por cálculo, 
por meio das epactas. Epacta deriva-se do grego epageiii

i .  Ano solar r^ov.------------  L Dez. 3 6 5 ,

lunar 11.“ m is mês 559"EpactaXI

&

. 2  Ano solar 
í ------------ K -

Nov. Dez 365,

iunar 12" mes 35tr I.Epada XXII

2. Ano solar 
 )€----- Nov. D ez. 365

l u n a r  12? m e s  -t-lS^mês embolismico+EPlll
Vy '-------------------------•------------------

1x11 2X11 3x11

f i q .  3  formação das tpacías
=  acrescentar. Pois a epacta nao é nada mais do que o nn 
mero de dias que se devem acrescentar ao ano lunar de 354 
dias, para igualar ao ano solar comum de 365 dias. Assim 
a epacta do primeiro ano há de ser onze, porque se devem
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acrescentar 11 dias ao ano lunar para alcançar o número 
de dias do ano solar 36.5; e assim no ano seguinte as luas 
novas ocorrem onze dias mais cedo do que no ano anterior.

Daí se segue que a epacta do segundo ano é 22, pois 
(luc, neste ano, novamente o ano solar excede ao lunar por 
(1 dias, os quais somados aos 11 dias do primeiro ano per- 
íazem 22 dias. A epacta do 3.® ano há de ser 3. Pois se no
vamente se acrescentarem 11 dias aos 22, obter-se-á o nú
mero 33. Se deste número se subtraírem 30 dias, i. é, o pe
ríodo de uma lunação embolísmica (Fig. 3 ) ,  restarão 3, e 
assim por diante.

447. Assim, portanto, progridem as épocas por um aumen
to ininterrupto de 11 dias, subtraindo-se, porém, 30 dias 
lôdas as vêzes que fôr possível.

Só quando se tiver chegado à última epacta, correspon
dente ao número áureo 19, i. c, à epacta XXIX, somam-se 
12, de sorte que, tendo subtraído 30 do número 41, nova
mente se obtém a epacta 11, como ao princípio.

A razão é esta: 19 anos solares =  1 9 X 3 6 5 + 4 = 6 9 3 9  
ilias. 19 anos lunares comuns com 4 anos bissextos =  
1 9 X 3 5 4 + 4 = 6 7 3 0  dias. Para igualar os anos lunares aos 
anos solares devem-se acrescentar (6939-6730) 209 dias
reduzidos a meses (209 : .30=6, com o resto 29) dá 6 mese.s 
(le 30 dias e I mês de 29 dias; Por conseguiiile o úilimo 
mês emholísmico deve ter "Í9 dias. Para chegar outra vez 
ã epacta 11 no primeiro ano do ciclo seguinte, deve-se 
acrescentar 12. Fig. 4. Êste fenômeno da equação cia lua

pxiv
u*
o
o

XXI!

7 8 9 10 11 12 13 Tt 15 16 17 18 19 (1,,^ Anron

riT ITT  í ! f f T t loa novajn _ . m» f?'

oxvnu
XXV i

xXÍI0)
m12 
Cl
g xv

XXffl:

X
4/1
rn
3:0)

oXVlll

XXVI
T
111

XXYIÜ'

VI
T T

IV
m lua nova

IX VII

Flq.‘+ Epacías e mês embolismico
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desigria-se pclõ têrmo: saltiis liinax A lua deu um sallo 
para o dia anterior, salta do dia 29 para o dia 1 ,o m i 
tindo o dia 30.

Contarn-se 19 epactas e outros tantos números áureos 
antes da correção gregoriana, como sc vc na tabela da Fig. .5,

Fig. 5. TABELA DAS EPACTAS AN TES DA CORREÇÃO

I 2 3 4 5 r> 7 8 9
IX XXII III XIV XXV VI XVII XXVIII IX

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
XX I XII XXIII IV XV XXVI VII XVIll XXIX

•'li

Mill

§ 94. OS 30 NÚMEROS EPACTAIS
448. Sendo, porém, que o ciclo de 19 anos do número 
áureo vem a, ser imperfeito, porque as luas novas depois de 
19 anos não tornam exatamente ao mesmo lugar, (caem I 
hora e meia mais cedo), também será imperfeito êste ciclo 
de 19 epactas. Pelo que êsse ciclo foi emendado de modo 
que, para o tempo posterior em lugar do número áureo das 
19 epactas mencionadas, recorreremos a 30 números epactais, 
.sucedendo-se de 1 até 30, embora a última epacta on seja 
a trigésima da série, não seja designada por uni número, 
mas sim por uni asterisco * ,  pois que nenhuma epacta pode 
ser 30. ’

Em diversos tempos, porém, dente estas 30 epactas cor
respondem ao 19 números áureos 19 epactas diversas, sem
pre como 0 exige a igualação do ano solar com o luiiar 
Estas 19 epactas progridem como anteriormente à razão do 
mesmo número 11, somando-se sempre 12 àquela epacLi, 
que corresponde ao número áureo 19, para que se obtenha 
a seguinte epacta correspondente ao número áureo I. A 
Fig. 6 ilustra isto.

(Fig. 6.) TABELA DÂS EPACTAS 1582-1700

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
XXVI VII XVIII X X IX  X XXI II XIII XXIV V XVI

17 18 19 1 2 3 4 5
XXVII VIII XIX I XII XXIII IV XV
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449. Portanto, .sc quisermos encontrar a epacta de qual- 
i|ucr ano dado, devemos procurar o número áureo dêste ano 
na linha superior daquela tabela, que corresponde ao tem- 
|io t|iie abrange o ano etn questão. Debaixo do número áu- 
((■(> encontramos a epacta correspondente ou o asterisco *. 
( )nde, portanto, se achar no calendário perpétuo do missal 
ou do breviário aquela epacta ou o asterisco * , nesse dia 
cairá a lua nova. A.s labelas são diferentes para diferentes 
séculos.

(I'ig. 7.) TABELA DAS EPACTAS 1900-2200

1 2 3
XXIX X XXI II

5
XIII

■ 6 
XXIV

7
V

8
XVI

9
XX VII

10 11 12 13 14
VIII XIX * XI XXII

15 16 17 18 19
III XIV 25 VI XVll

Exemplo: No ano de 1916 o número áureo é 17 e a 
epacta 25, escrita não com algarismo romano, como as de
mais epactas, mas com algarismo vulgar (arábico). Por- 
laiito, onde quer que no ano de 1916 se encontre no calen- 
I lá l io perpétuo a epacta 25, ali haverá lua nova, i. é, 6 de 
piiieiro, 4 dc fcv., 6 de março, ctc. Pois, tôdas as vêzes que 
.1 1'pacta 25 corresponde a números áureos ihaiores de 11, 
i, é, os últimos 8 (12 -1 9 ) ,  deve-se tomar no calendário a 
epacta 25, escrita com algarismo arábico. Quando, porém, 
.1 epacta corresponde a números menores de que 12 (1-11 
Íiicliisive), deve-se tornar a epacta romana XXV.' Isto só 
.leontece na epacta 25, c nunca nas outras e serve para es- 
labeleccr mais exatamente a correspondência entre os anos 
lunares c os solares. Por êste motivo foram notadas duas 
e|iactas a saber XXV e XXIV em 6 lugares do calendário.

§ 95. LETRA DOMINICAL

450. Nos livros litúrgicos são assinaladas aos 7 primeiros 
(lias do ano as 7 primeiras letras do alfabeto, latino, que 
'te repetem na mesma ordem durante todo o ano. Cada dia 
da semana tem a sua letra. Aquela que corresponde ao do
mingo se chama letra dominical. Se o ano começa no do
mingo, a letra dominical é A, se na segunda-feira, é g.
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TABELA DAS LETRA S DOMINICAIS, 1582-1700

C b
A
g

Í e d
c

b A g f
e
d

c b  j A
1

f C d c
b

A
g Í c

d

C
b A g

Nos anos bissextos há duas letras dominicais, a primeira 
até o dia 25 de fevereiro exclusivamente, a segunda desde 
êste dia até o fim do ano.

4 5 1 .  Para achar a letra dominical, pode-se empregar o mé
todo da contagem indicada nos livros litúrgicos.

Serve também a fórmula seguinte (Merati): 
a (ano)
 -------- - -i- a + 5

D =  resto de-

1

própria para o tempo

para o tcinpo posterior á

anterior à correção gregoriana e 
a
—  I a —  n 
4

D =  resto de—  -----------------
7

correção gregoriana.
Nesta última fórmula “n” é um número conforme ao 

período a que pertence o ano em questão.
Desde 1583 até 1699 n =  5

170Ü „ 1799 n =  6
1800 „ 1899 n =  7
1900 „ 1999 n =  8

e assim por diante.

Segundo esta fórmula o resto da divisão indicada, se 
houver, e se não houver, o divisor 7 indica a letra dominical 
conforme à série seguinte:

G
1

F
2

E
3

D
4

C
5

B
6

A
7
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Exemplo: Procura-se a letra dominical de 1939. 
Substituindo na formula os valores, tem-se

1939
I) _ —  +  1939 —- 8

4 484 (o resto 3 dcspreza-

7
2415

Ml) I- 1931 = =  345, sem resto. Por conseguinte

Il ilivisor 7 indica a letra dominical =  A.

Com 0 auxílio da letra dominica! pode-se determinar o
ilî.i lia semana, em que caiu certo dia do mes, p. ex., 10 de
|iilliii de 1868. A letra dominical é D. Procura-se D no ca- 
Iriiil.'irio no mes de julho. Designa o domingo da semana 
I III (|iie cai o dia 10, i. é, a sexta-feira.

A formula mais simples para achar a data da páscoa 
i' .1 (le Gauss, professor de astronomia na universidade de
I ii'illingcn.

Divide-se o ano, cuja páscoa se procura sucessivamen- 
li' pur 19, por 4 e por 7 e sejam os resto.s a, b, c.

Divide-se 19 a i m por 30 e o resto seja d.
Divide-.se 2 b + 4  c l 6 d + n  por 7 c o resto seja c.
Foito isto, como o limite inferior, cm que pode ocor-

II I .1 páscoa, é 22 de inarço, tercmos:
Dia da páscoa ^  22 +  d + e  (de rnarço).
Dia da páscoa =  d + e ~ 9  (de abril) com diias exce-

i.nr:, iiidicadas lia nota.
Os números “m” e “n” sâo diferentes para cada sé- 

Milo do calendário gregoriano.
Para o calendário juliano m = 1 5 ;  n = 6 ,  sempre.
Para o calendário gregoriano:

D e  1582-1699 m = 2 2  n = 2  
D e  1700-1799 m = 2 3  n = 3  
D e  1800-1899 m = 2 3  n = 4

De 1900-1999 m = 2 4  n = 5  
De 2000-2099 m = 2 4  n = 5  
Dc 2100-2199 m = 2 4  n = 6

Em gerai m = 1 5 + S — S— S; n=S-— S— 3 tirando-se 7

3 4" 4
he lòr possível. O valor de S é um número formado pelas 
IMimeiras cifras do ano. P. ex.: de 1950, S = 1 9 .
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Nola. Se a páscoa conforme estas fórmulas caísse nu 
dia 26 de abril, deve-se tirar 7 e resultará o dia 19 de alnil

Se 0 cálculo dá o dia 25 de abril sendo simuUâneaiiirnti' 
d = 2 8 ;  e = 6  e a maior que 10, deve-se tirar 7, e a páscun 
não será no dia 25, mas no dia 18 de abril. Até ao ano 3000 
(três mil) êste caso só ocorrerá três vêzes: 1954; 2(M9, 
2106. (Dict. de droit can. !I, p. 1249; Kirchenl. IX, |t 
1133; Sola p. 47.)

§ 96. CÔMPUTO DA PÁSCOA 
E DAS OUTRAS F E S T A S MÓVEIS

452.' Por decreto do concílio de Nicéia (a. 325),  o dia d,i 
páscoa, do qual dependem as demais festas móveis, deve , 
ser celebrado no domingo depois da primeira lua cheia da 
primavera, que principia (equinócio) em 21 de março. Coniu 
a lua cheia da primavera cada ano cai em dia difereiih', 
embora sempre entre os dias 21 de março e 18 de abril, n 
por outra parte o domingo também cada ano cai em dia 
diferente do mês, por não constar o ano de um número ejci- 
to de semanas, segue-se que a páscoa, que é a festa móvel 
principal, cada ano cai em dia diferente entre 22 de março 
e 25 de abril. Agnus non sequitur Marcum, semper Bcnv 
dict um.

453. Se sc achar a epacta (qnc designa a lua nova!) de 
qualquer ano, e se a partir desta epacta marcada entre o dl.i 
8 de março inclusivamente e o dia 25 de abril inclusivameiile 
(pois a lua cheia desta epacta ou cai no equinócio da pri 
mavera, i. é, no dia 21 de março, ou então no que mais pro 
xirnamente se lhe segue) se contarem 14 dias para dianie, 
o primeiro domingo qiic se segue a êsse décimo quarto di,! 
(para que não coincidamos com os judeus, sc por por acaso 
o dia da lua cheia caísse em domingo) há de ser o dia da 
páscoa.

1.“ exemplo. No ano 1605 a epacta é X e a letra do 
minical b. A dita epacta no período de 8 de março a 5 dc 
abril compete ao dia 21 de março. Se a partir dêste di.i iii 
clusive contamos 14 dias para baixo, acharemos a lua cheia 
caindo a 3 de abril que é domingo, visto que esta dala traz 
a letra dominical b. Para que não eoincidamos com a dala 
pascal dos judeus, que celebram a páscoa no dia da liia
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I licia, devemos tomar a letra dominical b, que se segue à
lii.i clieia, a saber, 10 de abril. E assim a páscoa de 1605 
I rlcl)rar-se-á aos 10 de abril.

2.” exemplo. No ano dc 1604 a epacta c XXIX e a letra 
iluiiiiiiical dupla dc, pois que o dito ano é bissexto. Se, a 
(Milir (la epacta XXIX, que está na mesma linha com o dia 
I de altril c compreendida entre 8 de março e 5 de abril, 
'"iilamos 14 dias, virá a lua cheia-a cair em 14 de abril. 
I , porque então vigora a letra dominical posterior, i. é, a 
i|iial depois da lua cheia ocorre pela primeira vez a 18 de 
abiil, a páscoa de 1604 celebrar-se-á a 18 de abril.

454. Tendo-se a data da páscoa é fácil achar as demais 
leslas móveis.

63 dias antes da páscoa 
49 j )  yy yy yy

4o , ,  , ,  , ,  , ,

14
7 , ,  , ,  , ,  , ,

7 
17 
39 
49 
60 
68

depois

Ibimingo da setuagésima
,, ,, quinquag. (Carn.)

Liiiaita-feira de cinzas 
1'oniingo dá paixão 
I'oiningo de ramos 
Domingo da pascoela 
P.ilrodnio de S. José 
A;;ccnsão do Senhor 
Peiilecostes 
Loipo de Deus
S. Coração de Jesus

O primeiro domingo do advento é aquêle que fôr rnais 
( Ilegado à festa de S. André, i. é, entre o dia 27 de novem
bro inclusive e o dia 3 de dezembro inclusive.

Os romanos dividiam o mès cm 3 partes. Chamavam ao 
primeiro dia Calendcc (de kalein, chamar, publicar, porque 
iiesle dia eram publicadas as festas religiosas); ao dia 13 
Idits (de iduar, dividir in du (as partes) porque divide o 
mês ao meio); ao dia 4 Nonce, porque é o nono dia antes 
(los idos.

455. R eform a do calendário. Já  Çlavius S. J. ( f  1612), um 
dos organizadores da reforma Gregoriana, recomendou a fi
xação do dia da páscoa, independente da (ua. A reforma 
moderna quer principalmente a fixação da páscoa para um 
prazo curto determinado ou 1-7 oü 8-15 de abril, e os meses 
mais ou menos iguais. A Liga das Nações cm 1922 encar- 
i('gou-se de promover a reforma com o auxílio da Santa
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S6. Como, porém, as autoridades nacionais e religiosas con
sultadas divergissem muito tm sua atitude, havendo até rc.s ■ 
posta negativa, a Santa Sc declarou que esta questão era 
religiosa e que só um concilio ecumênico havia de ocupar- 
sc do problema (1924) .  No ano dc 19.37 a Liga das Na 
ções contudo quis alcançar a aprovação do seu novo calen
dário, para introduzi-lo no ano de 1939. Mas, dos 69 go
vernos convidados para dar o seu parecer, 37 nem respon
deram c só 10 declararam-se mais ou menos de acôrdo, 
A questão continua aberta e reservada ao concilio futuro.

Custódia do Congresso Eucarístico 
de São Paulo (1942). 

Representa o SS. Sacramento 
corno "Fonte da vida".

Valor 2 milhões de cruzeiros.
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LITURGIA ESPECIAL
1. SECÇÃO. O  S A N T O  S A C R I F Í C I O  D A  M I S S A

CA PÍTU LO  I. A EXPLlCAÇAO DA MISSA

§  97. O SANTO SACRIEÍCIO EM OERAÍ.

'Ifílí. Partindo da definição da Liturgia, “culto da igreja”, 
,1 ciência litúrgica tem de tratar dos modos principais, pe- 
hc; (|uais a Igreja presta à divina majestade o culto devido: 
II sacrifício, o ofício, os sacramentos e sacramentais.

1. N om es do sacrifício da missa. Diferentes eram a prin
cipio no cristianismo os nomes do sacrifício do novo testa- 
niciilo. Acham-se 1. fração do pão (fractio panis, At 2, 4 2 ) ;
2. ceia do Senhor (Cccnn dominica 1 Cor 11, 2 0 ) ;  3. euca- 
rlslia (eucharistia  ou eulogia, ação de graças), porque Nos- 
itd Senhor agradeceu antes da consagração; 4. sacrifício; 5. 
mistério (Ciem. A lex.); 6. oblação (prosfora, an a fora ); 7. 
coleta (synaxis), porque a celebração do sacrifício era o 
poiilo central da solenidade cri.stã; 8. dominicum  ou domi- 
iitra soleninia; 9. sacramento; 10. liturgia.

<157. 2. Desde os primeiros tem pos da idade média, na 
Ipivja ocidental o têrmo “missa” designava o sacrifício novo. 
r .s le  nome a) não sc deriva do hebraico missai (oblatio) 
iicm do grego {myeiri =  celebrar um rito oculto), mas da 
lingiia latina; b) não é particípio de miítere, de sorte que 
Hlgiiificasse hóstia enviada, oferecida à divindade (Inocên- 
ein III) ,  mas c) é substantivo, igual a missio, dimissio. A 
It.ise missa est, que significa: “é despedida, podeis-vos re- 
llrar”, passou, como parece, do uso profano para o uso li- 
liirgico. Era empregada para concluir qualquer reunião li- 
liirgica, de sorte que se falava da missa matutina e vcsper- 
líii.i (as vésperas). Pois designava o ato da dimissão, o 
lim da oração (Etéria), o rito da dimissão com a oração 
líiial ou a cerimônia terminada. Mas afinal ficou reservada 
p.ua o santo sacrifício. Tanto mais que o sánto sacrifício 
começava por assim dizer por um: Ite, Missa est. Pois os 
iah'cúmenos eram despedidos antes da missa dos fiéis, e 
vala terminava outra vez por: Ite, M issa est. Neste sentido 
vxchisivo encontra-se a frase no século VI, e tornou-se geral.

do L itu rg ia  —  15

II P A R T E .
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§ 98. A PRIMEIRA MISSA NO CENÁCULO

I l , ' 458. Jcsus Cristo tinha vindo para cumprir as profecl.'iH
IL do antigo testamento. Tôdas as cerimônias do culto judaicii
|t|, eram figuras das verdades do iiovo testamento. Espcci.il-

mente os sacrifícios dcviarn prefigurar o novo sacrificiii i' 
por sua suntuosidade e seu esplendor representar o infimlii 

(> valor do novo. Na festa dos tabernáculos eram sacrifie,•ulim
30 animais: 13 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros c 1 budi', 
e isto por seis dias, diminuindo o número dos touros dc iinia 
unidade por dia. Na páscoa, o número dos animais sacriïic.i 
dos no templo era menor, 11 animais por dia, duranic ,i 
oitava; mas tôdas as famílias tinham de matar um cordcim 
pascal. Esta matança era um verdadeiro sacrifício (Dt Id,
2 ) ,  que, como os outros sacrifícios, só se podia fazer cm 
Jerusalém. Centenas de milhares de cordeiros eram assim 
oferecidos à divina Majestade, um sacrifício gigantesco. Má 
vio Josefo refere que no seu tempo, por volta do ano (id 
depois de C., se contaram 265.000 cordeiros pascais. A è.sh- 
sacrifício solene Jesus Cristo ligou o novo sacrifício, imli 
cando já  pelas circunstâncias, que sobrepuja em valor todou 
os sacrifícios antigos.

' 459. Os evangelNtas não mencionam o rito da ceia jtul.in ,i
por ser sem interesse para os cristãos. Mas relatam a lim 
ção do novo sacrifício, da primeira missa: Lc 22, 19. Ml 

I 26, 27. Jesus “tomou o pão e, ciando graças, o partiu e dis
se: recebei c comei, êste é o meu corpo. E tomando o cáll)i 
deu graças e lhes deu, dizendo: bebei dêle todos, por(|m’ 
êste c 0 meu sangue do novo testamento. E tendo terniin;itlu 
o hino saíram.” Temos, por conseguinte, nestas palavr;i:; ,i 
introdução da consagração pelo canto de salmos e pela hén - 
ção (eu charisíésas)  com louvores de Deus, e a dupla cim 
sagração com comunhão. O sacrifício concluiu com o caiiln 
de salmos. Foi *:sta a primeira missa; o cenáculo, a pii 
meira igreja cristã; a mesa, o primeiro altar.

§ 99. O RITO  DA MISSA NO DECURSO 
DOS SÉCULOS

460. Jesus Cristo disse aos apóstolos: “Fazei isto em nn'- 
mória de mim” (Lc 22, 19), ordenando-os sacerdotes e d,-in 
do-lhes o poder de celebrar a missa. Como os apóstolos des
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empenharam este encargo, não o sabemos. Algumas obser- 
v;I(,('h's foram feitas na história da Liturgia, n. 45.

I. A m issa de S ão Justino. As primeiras noticias certas 
)io';siiíino-las de São Justino mártir ( f  165). Enumera os 
Hciiumtos da miçsa, e parece indicar que êste esqueleto da 
I ilmgia da primeira metade do século II era comum na 
Igreja. As partes são; 1. Leitura do antigo c novo íesta- 
meiilo; 2. homília do celebrante; 3. oração dos fiéis; 4. ós- 
eiilo da paz; 5. preparação de pão e de vinho; 6. a oração 
I iiearística correspondente ao prefácio, ao cânon e à con- 
Niii',ração; 7. Amém do povo; 8. comunhão do povo.

A primeira parte desta missa mostra claram ente a sua deri- 
viiçiio do culto judaico. Pois nas sinagogas havia sempre leitura 
ilii lei e dos profetas. De mais a mais, talvez a oração eucarística, 
liii|c |>rcfácio e cânon, se ja  uma m odificação de orações israeüticas, 
iiiiiiiiicute das que se costumavam rezar antes e depois da ceia. As 
muil.iiiças exigidas pela ■ religião cristã, para realçar o caráter da 
iiiiHua como sacrifício , facilmente se podiam inserir. A probabili- 
iliiilc aumenta com o fato de se realizar o sacrifício  eucarístico de- 
piilti lias ceias comuns chamadas ágapes {ag áp e  ~  a carid ad e), or- 
Ipiiii/adas para fom entar a mútua caridade entre os cristãos. E stas 
irliiH foram abolidas mais tarde. Ver n. 5 08 ; 509.

2. A Liturgia das constituições apostólicas. E ’ ,obra 
ili- um compilador de Antioquia, atribuída por cle a São Cle- 
iiiriilc c por isso chamada também Liturgia clcmentina.

Segue o esquema da i.iturgia de São justino. A oração dos fiéis 
III :i) é mais extensa e compreende os catecúm enos, energúmenos, 
i'iii, iiiiicnos (os admitidos à iluminação =  batism o) ,e  penitentes 
. I despedida dêles (M issa pam iirntiw n). A oração eucarística (n. 
''•I iiieiiciona 0 prefácio, o Sanctus, as palavras da instituição, a 
eii.iitmcsc, a epidese, e o memento. No fim traz a ação de graças 
.' ,111 orações da despedida.

A ep id ese  é uma oração intercalada depois da consa-
i,i u ão, pela qual o Espirito Santo é chamado sôbre as obla- 
çMi n. As palavras em forma de invocação explicam o que em 
vcidade já  se realizou na consagração. Mas os gregos cismá- 
lliiis, desde o século 12, atribuem à epidese fôrça consa- 
I i.ilóiia. Esta doutrina foi repelida pela Igreja (Trid. s. 
.'v.XIII, c. 1) e é contra a tradição antiga da própria Igreja
III iei i l rd.

462. 3. A Liturgia de São Serapião de Thmuis no Egito 
( 1 c. 362 ) ,  no seu ritual Euchologium. Depois da consagra
ção II celebrante chama o Logos sôbre o pão e o vinho con- 
h.igi.idos. A ordem das várias partes é diferente. Não é uma 
iiilíi.4,1 inteira, mas só uma anáfora.

www.obrascatolicas.com



228 R e u s ,  Curso de Liturgia

A anáfora (a/ífl/ora —  cerimônia de mandar a olilaç.mi 
para cima) é a parte essencialmente constitutiva dos rilod 
orientais. Compreende em geral o prefácio e o cânon até « 
comunhão. Muitas Liturgias orientais não são outra coisn 
senão uma anáfora. As partes, que faltam, devem-se toin/ir 
de outra missa inteira.

4. D a Liturgia de S. H ipóiito: “tradição apostólica” jí) 
se tratou no n. 57.

463. 5. A Liturgia de S ão  João  Crisóstom o é  de grande im
portância, porquanto ainda hoje vigora em língua grega, vn- 
lávica e arábica. '

Desde o século VÎ introduziram -se no rito desta missa aigimuiH 
mudanças. 1. O iconbstásion  (e ikon ostasis ) ;  uma parede que sep/ir« 
o lugar dos sacerdotes do lugar dos leigos, ornada cora imagcim 
de santos. N ecessárias são, ao menos, duas, a de Cristo Redcnior 
do lado da epístola e a  de M aria Santíssim a com o Menino J chiin, 
do lado do evangelho. T rê s  portas conduzem para o interior, A 
média se chama porta santa ou real e por ela passa só o diácomi 
e o sacerdote. 2. A trás do iconostásion  do lado da epístola eslá ii 
d ia con kon  ( =  sacristia  aberta) e do lado do evangelho o próivsln 
(cred ência), onde se realiza a preparação dos elementos do sacri 
fício, a proscom idia (p ro skon ü d e), debaixo de orações e cerimònln« 
m isteriosas. 3. O altar está coberto pelo antiminsion, uma cspédt» 
de corporal de sêda com relíquias de santos, para lembrar a ro' 
niunbão dos santos. 4. Entrada pequena. Começa a missa dos cale- 
ciirnenos com uma espécie de ladainha, a ekten ia. Antes das lei
turas, os celebrantes (sem pre ao menos um diácono) sa-eni pela 
porta lateral com o evangeliário, simbolo de Cristo, e entram |)ehi 
porta média. 5. Entrada grande. No princípio da missa dos íiél«, 
o sacerdote com o cálix, o diácono com a hóstia preparada, às vO/.e» 
acompanhados de todo o clero, saem pela jiorta lateral e entram ■ 
pela porta média. 6. Segue-se o credo, o prefácio, a consagraçíio 
cantada, a epidese, P ater  noster, a mistura da partícula da S. IIóh 
tia  com 0 preciosíssimo Sangue, a cerimônia oriental de o diácono 
derram ar água quente, “o ca lor”, no precitisíssinio Sangue, símbolo 
do Espirito Santo, e a comunhão.

464 . 6. A Liturgia m oçaráh ica, nas suas cerim ônias principais. I, 
Antes de revestir os param entos, o celebrante, ajoelhado dinnUi 
delas, reza 4 Ave-M arias. 2. Ao pé do altar reza primeiro imm 
Ave M aria, depois versículos em honra de Jesus Cristo e do Lh- 
pirito Santo. O resto é sem elhante ao rito romano. 3. Tendo subido 
ao altar saúda a cruz, estende o corporal e prepara o cálix e ii 
hóstia. 4. Intróito. 5. Ao ofertório usa outro missal, M issale ojji'- 
rentium. 6. Depois do ofertório vem o ósculo da paz, o Saiuins 
e a consagração. 7. Segue-se o Credo, que o celebrante recita com 
o povo como profissão de fé, tendo na mão a S. Hóstia, sôbic u 
cálix. 8. Divisão da S. H óstia em Q partes. 9. Memento dos vivon,
10. P ater  noster. 11. Memento dos mortos. 12. Comunhão. 13. Lm 
lugar de, Ite, M issa est, diz o celebrante: Solem nia com pleta .siinl 
in nom ine D. N. Jesu  Christi.
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7. Do que foi explicado se segue que, considerando o 
(Ir.scnvolvimento histórico, a divisão cin mis.sa dos catecúrnc- 
nn;; (missa preliminar) e missa dos fiéis é a mais justificada. 
A lim dc explicar a missa com mais facilidade, dividiratn-na 
O', .uitores em 4 ou 7 partes. A divisão usada nos catecismos 
riii: ofertório, consagração e comunhão é justificada. Mas 
r preciso lembrar ao povo que quem assiste no domingo 

;io ofertório, à consagração e à comunhão, comete peca
do grave, porquanto a parte antes do ofertório, e parte de
puis da comunhão constituem matéria grave.

§ 100. A PREPARAÇAO DO MINISTRO

DO SACRIFÍCIO

46.5. Sendo a missa o sacrifício mais santo, “o sacrifício 
lieiuendo” (Cone. Trid. de observandis. . . in M issa) por 
IMiisa da imolação mística do próprio Filho de Deus, é mis- 
lei |ireparar-se o sacerdote para êste ato. 1. A preparação 
leiiiota negativa abrange a imunidade de pecado grave, de 
n ii.sura eclesiástica, e de irregularidade. A positiva exige a 
ni.ição. Em primeiro lugar como meio mais eficaz de nutrir 
,1 devoção do celebrante está o ofício litúrgico, matinas e
l.iiides. Deveria -ser rara exceção, motivada por ocupação 
lii.idiável, o dizer-se a missa sem ter absolvido o breviário.

2. A preparação próxima deveria incluir a meditação 
(((ii.iiito po.ssível de meia hora). 3. Em todo caso não se 
umita a preparação contida nos livros litúrgicos. Não haverá 
UM Ira melhor.

Oiaições preparatórias acham -se em tôdas as Liturgias orien- 
IhIh. a  Liturgia romana não prescreve uma preparação oficial. Nem 
n (|iie traz o missal é obrigatória. Os seus vestígios remontam .io 
«éi'ulo IX. Foi inserida no missal por P io V.

4. A preparação do missal, que consiste em procurar a 
lúnimla' da missa e as orações prescritas {in sacristia. . . 
lUTt/nirit Missam, perlegit et signacula ordinat, Rit. cel. I, 1) 
fit' Í.Mz na sacristia e não no altar. 5. A loção das mãos, 
desde o século IX. 6. A preparação do cálix, conveniente- 
meiile feita pelo celebrante. 7. O ato de vestir ps paramen- 
(os com as orações próprias, para despertar os sentimentos 
de devoção pelas razões místicas aduzidas.

466. Para acender as velas começa-se do lado da epístola 
pela que está próxima à cruz, e continua-se na mesma or
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dem. Para apagá-las observa-se a ordem inversa. Começa-NP 
do lado do evangelho pela que está mais afastada da crii/,,

Ordem para acender as velas
6 5 4 t  1 2 3

Ordem para apagar as velas
1 2 3 t  6 5 4 (d. 4198 ad 9.)

ARTIGO 1. A Missa dos catecúmenos
467. Sôbre o fim das cerimônias em geral já  se faloii (ii
3 0 ) .  Tudo vale especialmente da missa. 1. Em primeiro lii
gar deve-se considerar a explicação histórica. 2. A explica 
ção mística é justificada. Pois a missa representa tôda a 
obra da redenção (Secr. Dom. 9 post. Pent.: quoties íuüiih 
hostice cornm em oratio celeb ratur, opus nostrce redem pliouiu  
ex ercetu r . 0  mesmo ensina Inocêncio Ili (de sacr. M.), ij, 
Francisco de Sales; S. Tornás de Aquino (Th. III q. 83 íi, 
5 ) ,  S. Boaventura. (Exp. Miss.)

§ 101. O A CESSO  AO ALTAR

468. 1. Depois da preparação, o celebrante vai para o ai
tar, precedido de um acólito, que representa, nas missas lu 
zadas, a antiga procissão do clero ao seiviço do celebraiilu 
nas solenidades. Tendo colocado o cálix no altar, o ceie 
brante desce para diante do degrau inferior e principia coni 
o sinal da cruz. Pois a missa é a renovação do sacrifício da 
cruz, oferecido à SS. Trindade.

Três vêzes se benze o celebrante no princípio da inis-ta; 
antes da antífona: Introibo, ao dizer Adjutorium nostrum u 
ao ler o Íntróito. Pois eni diversas épocas dcu-se início A 
missa, ao menos à solene, de modo diferente, i. é, por esian 
diversas partes.

No Íntróito das missas de réquie o celebrante faz o sl 
nal da cruz sôbre o livro como quem benze uma pessoa 
(M iss.), indicando que os frutos da missa são aplicados An 
almas do purgatório.

409. 2. 0  salmo Judica  exprime o desejo que o celebraiih; 
tem (introibo ad  altare)  da santificação e íntima união ciiiii 
Jesus Cristo (em itte Lucem tuani) e o Espírito Síjnto (\’c 
ritatem tuam), por meio da renovação da vida espiritual iiii
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|H'i feita (iuvcntiitem m eam ). Sendo êste salmo um canto 
de júbilo (Icctificat) e elemento recente (X í século), é na- 
liir.il que não se admita nos dias de luto, i. é, nas missas 
de réquie e quiçá também no ternjio da paixão. Mistica- 
iiieiite exprime o desejo do Salvador no antigo testamento.

470. 3. O Confiteor é a parte mais antiga e essencial da 
or.ição ao pé do altar. E ’ na sua origem uma das muitas 
iqiologias antigamente em voga e disseminadas por tôdas 
íiH partes da missa. Apologia (do grego apolegein  =  defen
der) é uma oração com uma acusação geral dos pecados 
e II pedido do perdão. Quem a reza, defende-se, descuipa-se 
per.inte Deus por causa da ousadia de celebrar o tremendo 
iiacrifício. Quanto à substância, o nosso confiteor  já  se en- 
iniitra no século XI.

Os versículos Deus, tu conversas são a introdução para 
,1 oração Aufer.

Tendo subido ao supedâneo o C beija o altar, ato de 
leverôncia para com o eterno Pontífice Jesus Cristo e as 
iianias relíquias do aitar. Antigamente beijava-se o evange- 
li.irio ou a cruz do cânon.

471. 4. N a m issa solene, depois do ósculo do altar, o ce
lebrante incensa o altar. Esta cerimonia tem por fim; 1. san- 
lificar o altar, trono de Cristo Pei, renovando a incensação 
Milene no ato da consagração do altar pelo bispo; 2. rea
lizar a santidade (sancta sanctorum) dêste lugar; 3. sim- 
Imlizar as orações do povo oferecidas a Dciis. Santificado 
II altar, santificado deve ser o celebrante, e por isso recebe 
.1 incensação, que ao mesmo tempo é uma homenagem ao 
ministro, vigário de Cristo. Provavelmente o uso do incenso 
prescrito no antigo testamento influiu sôbre a introdução da 
incensação na missa. Na Liturgia romana ela ocorre neste 
lugar no século XII. Em alguns lugares existia nos séculos 
IX-Xl.

472. 5. O celebrante lê o intróito (entrada), que se com- 
|)óe da antífona, do primeiro versículo de um salmo e de 
Gloria Patri. Antigamente o salmo cantava-se durante a en- 
Irada do Papa, a qual levava bastante tempo. Depois de 
cada versículo repetia-se a antífona. A repetição ainda 
existe. Desde o século X l-X i l  cantava-se um versículo e 
.icrescentava-se a repetição da antífona.
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0  Gloria Patri, expressão de alegria, omite-sc nas iiiIn 
sas de réquie e do tempo da paixão. O canto do inirõllu 
não pode começar antes dc ter chegado o C ao altar, (d 
2424 ad 7.)

473. 6. O Íntróito, como parte da missa, atribuído ao l’a|ui 
Celestino ( f  4 3 2 ) ,  é a introdução no espírito da missa mi 
da festa. Tern o caráter de program a  e de convite.

E ’ programa, pois que expõe sucintamente os moliviis 
da festa ou o mistério principal ou a virtude caracterísIicH 
do santo do dia. E ’ convite, porque exorta à alegria, à dor, 
à humildade, à emulação, à compaixão conforme o espirllo 
da missa.

Shv a de exemplo o Íntróito da missa em honra do Sagrmlu 
Coração de Jesus. “Os pensamentos do seu Coração pernianeirm 
de geração em geração, para livrar da morte as suas almas e pJiirt 
as sustentar na sua fom e.” “Exultai, ó ju stos no Senhor; aos rOím 
convém que o louvem.” 0  program a é o preito devido ao amor ilu 
Sagrado Coração de Jesus. Pois Êle é infinito (de geração em i;e 
ração) e fonte dos dons mais preciosos, livrando as almas da inui 
te eterna pela crnz, alim entando-as pela S. Eucaristia.

O convite está contido na exortação  de prestar êste preito pclii 
amor que se m anifesta no louvor. Pois louvar é querer bem ri iil 
guém. O Íntróito em geral é tirado da escritura sagrada.

Por ser antigamente o Íntróito o princípio da missa, al 
guns domingos foram denominados pclo início do intióilo 
domingo G aadete  (3. D. Adv.), domingo Lcetare (4. |), 
Quad.), sábado Sitientes (Sab. post. D. 4. Qiiadr.). Fala 
se das missas dc Reqniem, Rorate.

7. Q Íntróito de 87 missas do próprio do tempo é prc 
cedido do nome da igreja em que outrora (i. é, até ao exílio 
dos Papas cm Avinhão, 1304) o Papa, na maior parte dan 
vêzes, tendo presidido a uma procissão composta do ciero 
e do povo, parou (stationem  fecit), a fim de celebrar a s. 
missa.

474. 8. 0  Íntróito, na idade média, não raras vêzes foi aiir 
pliado pelos tropos. Tropo (tropas, fárc ia ) é a amplifica
ção de um texto litúrgico por uma melodia e um texto pró
prio. O Íntróito, o Kyrie, o Sanctus, o Agnus Dei desta ma
neira foram parafraseados. Os textos foram eliminados do 
missal por Pio V, algumas melodias, porém, existem aind.i 
no Gradual. 0  íntróito do natal: Puer natas est nobis et 7*7- 
Ihis dattis est nobis, etc., tomou êste tropo: Quem sine ma- 
tre Pater genuit, hodie sine m atre-Puer natas est nobis, elc.
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riiiliaiii importância para o desenvolvimento da música pro-
t i i n . i .

'IV.'». !). O Kyrie. O celebrante e o povo, inteirados, pelo
Inlióito, da idéia dominante dó dia, tornam a imjrlorar a 
minericórdia divina. 0  Kyrie é o resto de uma ladainha, ado- 
hid.i no decurso do século IV pela Liturgia romana, das Li- 
luijdas orientais. No intuito de abreviar o rito dcixaram-se 
HN invocações, de sorte que o Kyrie tornou-se parte inde
pendente. No Ocidente acrescentou-se Christe eicison. O nú- 
meio dos Kyrie, antes ao arbítrio do celebrante, desde o sé- 
iiili) IX foi reduzido a 9, atribuindo-se 3 invocações a cada 
1’essoa Divina.
'176. 10. O Gioria (D oxoiog ia maior, hymnus angeUcus).
I l epois  de ter implorado a misericórdia divina no Kyrie,
II I elebrante, cheio de confiança de tê-la recebido, levanta 
te, mãos jubiloso e entoa o Gioria.

Dirige-se aos anjos e aos homens com o intuito de glo- 
illicar a misericórdia e benignidade de Deus, que nos en- 
vími tal Redentor, tal Sacerdote, tal Vítima.

Êste hino acha-se em tôdas as Liturgias, embora com 
iiiiiililicações. Tem a sua origem no Oriente. As constituições 
(ipiisiólicas (séc. IV) contem um texto quase igual ao nos- 
'iii, que remonta, em parte ao menos, até ao 111 século. 0  
liMili» do missal é do século !X. Lm Roma, o Gioria se can- 
hiv.i na missa dc natal antes do século VI. Reservado pri- 
iiieiio aos bispos, depois (até o séc. IX) concedido aos sa-
I e i d o i e s  na missa da ordenação e da vigília pascal, no sé- 
i i i l o  X I  ficou livre de quaisquer restrições.

Sendo o Gioria um hino de júbilo, omite-se principal
mente nas missas de réquie, das férias e do ternpc; de pe- 
iiilència.
'177. 11. A O ração (C ohta  — coiiectio, coiiecta). Depois
de 1er recebido de Jesus Cristo a paz pelo ósculo do altar,
II celebrante comunica-a ao povo, dizendo: Dominus vo- 
lilsciim (o bispo diz: A paz seja convosco), saudação esta, 
que se repete 7 vêzes durante o sacrifício. O povo deseja- 
lhe a mesma graça. Assim o .celebrante, com o coração 
I heio dc confiança, convida para a oração comum: Oremus. 
< I nome oficial da prece que se segue é oração. Mas cha
in.mi-na também coleta (Rit. cel. XI, 1). Historicamente a 
i iilela significava 1. em Roma a reunião dos iiéis (C oüectio
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fidelium ) na igreja, de que saía a procissão nos dias díi 
estação; 2. a oração que o celebrante rezava pelos fiéis te 
unidos (Oratio super plebem  co llectam ); 3. misticaineiile 
expiica-se a coleta pclo oficio que tem o sacerdote dc rein 
lher (colUgit) as orações dos fiéis e de oferecc-las remiiti.ei 
(co llec tas)  a Deus. (CoUectio orationum ); 4. nas novas ni 
bricas (A. M. VI, 4) a coleta significa a oração imperada 
pelo bispo.

índole da oração. A oração (coleta) tem o caráter de 
declaração  e petição.

E ’ uma declaração, pois que exprime os sentimentos de 
gratidão pelos benefícios outorgados à Igreja, ou ao saiilii 
festejado. E ’ petição, porque pede novas graças. E ’ com 
posta pela Igreja.

A oração da missa do Sagrado Coração de Jesus mostra Aslen 
elem entos. “Deus que vos dignais dispensar-nos misericordiosaiiiciile 
pelo Coração de Vosso Filho ferido pelos nossos pecados os iiill 
nitos tesouros do Vosso am or; concedei-nos, Vo-lo suplicamos i|iir, 
tribiitando-Lhe o devoto obséquio da nossa piedade, Lhe ofereça 
mos também o dever de condigna satisfação .”

E ’ uma declaração dos sentimentos de gratidão pela miserieiii 
dia e os tesouros celestiais do divino Coração dispensados aos lni. 
mens. E ’ petição, porque pede as graças de amor e reparação, pm 
prias desta festa.

478. Em Roma, até ao século Xil-XITl, a missa tinha imm 
oração, em outros lugares 2-5. Alegava-se, como motivo (D 
número 5, a significação do número ímpar em geral, coii.si 
deiado como número de perfeição, corno número puro e .saii 
to, por não ser divisível e não admitir dualidade. No ciin 
tianismo encerra os mistérios mais profundos e amáveis. ( i 
número 3 lembra o inefável mistério da SS. 'Trindade, o 
Deus trino, o número cinco as santas chagas de Jesus Cris 
to, o Deus encarnado e Redentor; o número 7 os dons dii 
Espírito Santo, o Deus Santificador e as sete petições dn 
Padre Nosso, que compreendem tôdas as necessidades liir 
manas. (Durandus, IV, c. .14, n. 15.) Por isso, a Igreja, na 
missa, não admite mais de 7 orações e prescreve, como re 
gra geral, o número ímpar de orações nas missas de rihi 
inferior a duplex.

§ 102. AS LEITURAS LITÚRGICAS
479 . 1. A leitura litúrgica em geral: 1. Muito tempo .’in
tcs de Jesus Cristo, nas reuniões do culto liam-se, segundo 
certa ordem, os livros da escritura sagrada nos sábados e
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nas festas. 2. Os cristãos conservavam tão santo costume 
e acrescentavam os livros do novo testamento. (Col 4, 16; 
1 Tess 5, 27.) 3. Nas vigílias liam-se 12 lições, que subsis- 
lem ainda nas funções do sábado santo. São Gregório redu
ziu as lições à metade, a 6. Assim a vigília de pentecostes 
tem 6 lições. Nos outros dias as lições da vigília foram 
ajuntadas às lições da missa, as quais algumas vêzes ainda 
lioje se notam, porquanto jtrecedem o Dominus vohiscum  
c, cm geral, tem Flectam us genua, p. ex., nas quatro têm
poras de setembro.
480. Com poucas exceções, em cada missa há duas leitu
ras, pelas quais Jesus Cristo, o Sumo Sacerdote, Profeta 
(' 1’astor, fala aos corações das suas ovelhas, a fim de pre
pará-los para o sacrifício.

Na epistola  fala pela bôca dos seus ministros, dos pro- 
letas e apóstolos, no evangelho fala pessoalmente. Por isso 
o evangelho vem depois da epístola e o celebrante prepara- 
se para anunciá-lo pela humilde oração Munda cor meum. 
N;i missa cantada, só o diácono é que pode cantar o evan
gelho com grande pompa; o subdiácono não o pode fazer.

Os trechos, perícopas (perikopai =  secções) eram de
terminados nas festas principais pelo bispo, a fim de terem 
iclação especial com o mistério celebrado, nos outros dias 
l'iam tomados dos livros inspirados em lição contínua, co- 
ino ainda é uso na igreja oriental. Em geral, nota-se a ten
dência, e nas missas recentes é lei invariável, para relacionar 
;is duas leituras entre si e com a idéia principal da missa, 
(le sorte que uma prepare, explique, aperfeiçoe a outra. As- 
;;im, na missa do Sagrado Coração de Jesus, a epístola 
descreve o amor do divino Coração, o evangelho prova o 
;il)ismo dêste amor no Coração traspassado pela lança crnel.

481. 2. A epístola. A primeira leitura é a epístola, tirada 
( l o s  livros santos, afora os s. evangelhos. E ’ chamada epís- 
lola, porque, mormente nos domingos, portanto nos dias em 
(|ii(' o povo assiste à missa, a leitura é tirada de uma das 
epistolas do novo testamento e começa pelo título; epistola  
hcali N. Apostoli. Por isso também foi chamada apostoius. 
As leituras de outros livros sagrados principiam pelo título: 
Lee lio. Responde-se: D eo gratias, para agradecer a Deus 
as doutrinas ouvidas; na missa cantada não é o côro que, 
c;inlando D eo gratias, responde,»mas o acólito, sem canto.
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Pois antigamente a epístola não era cantada. Recitá-la é re
comendado (satius est d. .3.350) ao celebrante, quando fun
ciona sem clérigo ao menos tonsurado, que possa cantá-la. 
Uma proibição para o C, de cantá-la, não há neste decreto.

Terminada a epístola, o subdiácono restitui o lectioná- 
rio ao celebrante, o qual põe a mão no livro, para indicar 
que o recebe, e benze o subdiácono para despcdi-lo. E ’ esta 
a explicação natural. O celebrante, durante a leitura da epís
tola, põe a mão no livro, porque supre o subdiácono, que 
segura o livro na mão no ato de ler a epístola.

Razão mística. O S vai para o C no fim da epístola, porque o 
antigo testam ento, representado pela epístola, tem o seu fira eni 
Jesus Cristo. O D vai no princípio do evangelho, porque Jesus Cris
to é a fonte do evangelho.

O S recebe a bênção depois de beijar a mão do C e restituir-
Ihe o livro, porque a bênção é o salário  do operário pago pela
doutrina anunciada ao povo e o salário se paga no fim da obra. 
O D, como arauto, recebe a bênção antes de com eçar o canto do 
evangelho, para anunciá-lo com autoridade, (cf. Durandus IV c. 17.) 
B eija  a mão do C, a fim de significar a sua prontidão para obe
decer; “E is, manda-me.” (Is  6, 8 ; Durandus IV, 24.)

482. 3. Depois da epístola o celebrante lê um trecho, que
se chama gradual (Graduate, sc. R esponsam ) ou trato ou 
aleluia com versículo ou sequência, que sc devem rezar ,ora 
juntos, ora separados. Pois as várias leituras, desde os tem
pos antigos, foram interrompidas por saimos rcsponsoriais, 
de sorte que a cada versículo do côro o povo respondia 
com 0 mesmo estribilho. Um exemplo disto oferece o trato 
no 1.“ dom. da quaresma. Cada versículo está precedido do 
sinal y ,  e é cantado pelo côro. O estribilho, i. é, o pri
meiro versículo, não está notado com o sinal R", porquanto- 
é sempre o mesmo. Talvez o gradual tenha sido reduzido 
à sua forma atual de um responso e um versículo-no sé
culo IV. Tem por fim lembrar e aprofundar a idéia prin
cipal da missa, aliás conhecida pelo intróito, a oração o n 
epístola.

483. 0  nome gradual deriva-se do uso de cantá-lo não na
plataforma do púlpito ou ambão, mas num degrau (gradiis). 
Por ser solo e respondido pelo côro, a sua melodia é riquís
sima e melismaticamente o ponto culminante musical da 
missa dos catecúmenos, exprimindo em inspirações jubilosas 
a alegria e a gratidão da Igreja. Muitas vêzes é reforçado 
pelo júbilo do aleluia e completamente substituído no tempo
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pascal pelo aleluia grande. As muitas notas do aleluia, se
gundo São Boaventura (expos. Miss. c. 2 ) ,  significam a bem- 
aventurança inefável e interminável (gaudium sanctorum ín 
cælis interminabile et ineffab ile).

O gradual, o aleluia e o trato são elementos indepen
dentes e separáveis. Eram antigamente separados por uma 
leitura, que ainda existe nas quatro têmporas. Trato, se
quência, ver n. 98 e 99.
484. 4. 0  evangelho. 0  evangelho, mormente na missa
cantada, é o ponto litúrgico culminante da missa dos cate
cúmenos e por isso cercado de uma pompa verdadeiramente 
real. Pois a Igreja vê no evangelho o próprio Filho de 
Deus, Rei da glória.

O diácono coloca o evangeliário no altar, como para 
indicar que a palavra do Verbo divino, contida no livro, é 
idêntica ao Verbo incarnado, representado pelo altar. Pre
para-se (não assim o subdiácono) para o desempenho de 
sua missão pela humilde oração Manda cor, porque o evan
gelho é sacrossanto e a sua pregação é de suma impor
tância. Sobe ao altar e tira o evangeliário de cima dêle, 
reccbendo-o como da mão de Jesus Cristo mesmo, que o es
colheu diácono. Ao depois busca a autorização do repre
sentante visível de Cristo, jiedindo ao celebrante a bênção 
(|iie lhe é dada para que dignamente (d ign e), i. c, com co
ração puro, e competentemente (e t com petenter), i. ê, au
torizado, anuncie o evangelho. O celebrante põe a mão sôbre 
o evangeliário como para entregá-lo ao diácono. Organiza- 
se a procissão. À frente vão os acólitos com velas ao modo 
da cerimônia da côrte imperial romana, que prescreveu íôsse 
o imperador precedido de círios ardentes, para indicar a 
majestade do soberano. Segue o clero.

48.5. O diácono canta completamente (C. E. 11, 8, 44) vol- 
lado para o norte, simbolo do frio (Jer 1, 14) e do mau. 
1’ois 0 evangelho é um exorcismo, afugentando o influxo do 
demônio sôbre as almas. Tôda a assembleia levanta-se em 
siiml de reverência e obediência às palavras divinas. O diá
cono saúda o povo e anuncia o evangelho respectivo. 0  côro 
responde com palavras jubilosas Gloria tibi. Domine, como 
.'lelainando-O a Êle, que pessoalmente se digna falar aos 
seus amados fiéis. 0  diácono faz o sinal da cruz sôbre o 
•saiilo texto e persigna-se e o povo corn êle, porque todos
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professam o evangelho da cruz por pensamentos, palavras
c. obras. 0  diácono incensa o evangeliário, símbolo de Cristo, 
dando “glória”, i. c, homenagem a Deus. No fim, em sinal 
de assentimento, o celebrante beija o santo texto, dizendo: 
“Pelas palavras do evangelho sejam peidoados os nossos 
pecados.” Pois as palavras diviims destrocm pecados, ope
rando a conversão dos pecadores, esclarecendo a inleligên- 
cia, fortalecendo a vontade por meio de ameaças e prêmios 
eternos, convidando para amar a jesus Cristo pela descrição 
da sua santa Pessoa e de suas obras, dispondo a alma para 
a penitência e para a vida perfeita. Por isso, depois do evan
gelho explicam-se as palavras divinas (cân. 1344, 1) “coii- 
sueta homília, præsertim intra Missam” . Expor as palavras 
da sagrada escritura foi uso na sinagoga, e, em todos os 
séculos, costume da Igreja. Antes da homília fazem-se os 
anúncios relativos à freguesia. Também esta praxe é antiga. 
S. Agostinho, p. ex., convidou os fiéis para a celebração do 
aniversário da sagração do bispo diocesano. (Serm. 3.)

A explicação verdadeira da posição do diácono ao can tar o evangollio 
acha-.se indicada n a  ru b rica  (R it. cel. V I n. S) C on tra  a lta re  versus j>ii- 
puluin. Poi.s 0 lado direito  é o rnais honroso. P o r  isso nas an tigas ba- 
sílica.s os homens ocupavam os lugares à  d ire ita  de quem en tra  no torn 
pio, que tias ig re ja s  orien ta is  o lado do sul. O a lta r  estav a  às vczea dc 
ta l maneira, que a.s file iras dos fie is  se prolongavam  além dos lad o s 'd n  
a lta r . O C olhava para o oeste, p ara  a nave. Quando pregava, dirigIn-M« 
ao au d itório  mais respeitável, aos homens, logo à d ireita . P o r  is.so tam 
bém  0 evangelho foi ca,nlado pelo diácono voltado à  d ire ita  p ara os lio. 
raens (versu s populurc), m as em direção ao a lta r  (con tra  a lta re ), por 
consegu in te em posição obliqua. Se, porém, o a lta r  estava encostado íi, 
parede e o diácono cantando o evangelho tom ava o seu lu g ar costumuiiu. 
o lhava p ara  o norte. E s ta  posição do a lta r  e por conseguin te do diácono 
foi a m ais u.sada e pouco a. pouco, ju n to  com .a exposição m ística, tor
nou-,se exclusiva p ara  o sacerd ote celebrante . E ’ esta  a explicação históricii.

N a red,ação d e sta  ru b rica  m uito provavelm ente r-crviu de modêlo a Im- 
s íliea  de Sã.o Pedro, em que se acham , tanto em a n ov a 'co m o  na antlgii, 
fi-3 eircunfitáncias locais m encionadas, conform e a m issa se canta  no al- 
tai- papal ou no a lta r  comum da cáted ra  encostad a à parede. O C. E . ( I I  
ç , 8 :n. 44) .supõe êste cp,so prescrevendo que o diácono, cantando o evan
gelho, olha. não p ara  o povo que iá  não ex iste  m as “exatam ente p ara n 
pp-rte d ireita , que fig u ra  o n orte ." P o is  na realid ad e esta  parte de São 
I^edro está  situada no sul. como a te sta  a  p lan ta  ioc,ai. Â ru b rica  do C. 10. 
é d iferen te  da do m issal. m as o lado é o mesmo. O diácono cantando o 
evangelho olha um pouco obliquam ente ou exatam ente p ara  a difellii, 
a  qual pela autoridade do G. E . sem pre é o lado do norte.

486. 5. 0  Credo, Profissão da fé pelo Credo nos primei
ros séculos'só se fazia no batismo. Quando, porém, se le
vantaram as heresias, mormente no Oriente, introduziii-.se 
como medida de defesa a recitação do símbolo niceno-coiis- 
tantinopolitano na missa (V séc.). 0  concilio de Nicéia (32,5) 
tinha declarado a divindade do Filho, o de Constantinopla, a 
do Espírito Santo (3 8 1 ) .  O concilio de Calcedônia (451) 
prescreveu o Credo, que contém claramente êstes dogmas.
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í l.iii .sc cantava, então, nem se canta ainda hoje. No Oci- 
di iile fazia parte da Liturgia moçarábica (58 9 ) .  Nos sé- 
nilos VIII e ÍX achamo-lo iia Gália e na Alemanha. A ins-
I.'liici.is do imperador S. Henrique 11, em 1014, foi admitido
II,I l.iiurgia romana. Roma não o aceitara, porque “a Igreja 
iiiiiiaiia nunca tinha sido manchada pela heresia”, resposta 
i nl.1 dada aos clérigos do imperador.

O fim do Credo é o assentimento solene às doutrinas 
iiiividas no evangelho e na homília, e a preparação para 
II'. mistérios da fé a realizar-se na missa dos fiéis.
'IH7. Reza-se o Credo naquelas festas “de que se faz al- 
piima menção do símbolo”, era a regra antiga; portanto, nos 
iliiiiiingos, festas do Senhor, de Maria Santíssima, dos ss. 
.mjos (creatórem  cceli), dos apóstolos, dos doutores que 
.tpmfimdaram a fé, dos padroeiros da- igreja (saneiam  ec-  
1‘lcsiam, saltem principalium Sanctorum ), da dedicação das 
Ipiejas (festum  Dom ini), de S. Maria Madalena (apostola  
(iposiolorum), de S. José, pai nutrício de Jesus. Não se reza
ii.i festa de São João Batista. Durandus (IV, c. 25, n. 13) 
iiliserva que em algumas igrejas esta íesta tinha Credo et 
non incompetenter, porquanto êle é profeta (locutus est per 
piophetas), c apóstolo (hom o missus a  D eo), c o nasci- 
mrnh) de Jesus Cristo foi mencionado no nascimento de São 
jii.ji). Nem seria exato dizer-se que êle c um santo do an- 
li(|,o testamento e que por isso não tem Credo. Os motivos 
p.ua recitar o Credo podem .se resumir em três palavras: 
niyslerium, doctrina, celebritas (solemnitas). (Guet, Carpo.)

Enquanto o côro canta passus et sepuitus ,est, o diá- 
i i i i io  leva o corporal para o altar, pois que o corporal, cm 
i j i ie o pousa o ss. corpo de Jesus eucarístico, lembra o len- 
çiil em que foi envolvido o sacrossanto Corpo de Nosso 
Senhor morto.

ARTIGO 11. A Missa dos íiéis 

§  103. O OFERTÓRIO

-IH8. A missa dos catecúmenos é a preparação para a se- 
I'.imda parte da missa, a mais importante, a missa chamada 
lios íiéis, porque os catecúmenos eram despedidos antes 
ilii início do sacrifício incruento e ficavam só os fiéis. Nela 
II celebrante faia raras vêzes em voz alta e guarda silêncio 
misiico, dirigindo-se de preferência à Majestade divina.
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I. A missa dos fiéis começa pelo ofertório. A palavi/i } 
“ofertório” tem trc.s sentidos: Primeiro significa o ofereci
mento das oblatas, que o povo fazia antigamente; segundo, 
tôdas as cerimônias c orações dcsde o Oremus até ao pre
fácio; terceiro, a antífona (Bened. XIV ). O celebrante diii- 
ge-se ao povo com a saudação: Dominus vobiscum, e logo 
convida a orar: Oremus. Mas não se segue a oração. Antiga
mente neste lugar os fiéis faziam orações pelas várias neces
sidades da igreja à maneira das orações da sexta-feira san
ta, as quais, porém, depois se omitiram. Se, apesar disso, 
a Igreja mantém o Oremus no seu Iugar, tem ótimas razões, 
indicadas já por antigos liturgistas. O ofertório na sua to 
talidade é uma oração ou por palavras ou por ações sacrili 
cais. Pelo Oremus a igreja convida os fiéis 1. a unirern-se, 
rezando e acompanhando as ações litúrgicas, ao celebranie, 
que reza e atua em nome do povo; 2. a rezarem por si, a tini 
de crerem a fé professada no símbolo e serem constanles 
nela; 3. a oferecerem-se em holocausto. (Durandus IV,
c. 27, n. 7.)

489. 2. Segue-se o ofertório, uma antífona que resta do 
antigo salmo, cantado durante as obiações do povo. P o In 

na antiguidade a contribuição para o sacrifício não eslava 
entregue ao arbítrio dos fiéis, mas era dever inciiicado eom 
insi.stência. Além do pão e do vinho deviam oferecer oiilma 
objetos indispensáveis ao culto e à sustentação do clero e 
dos pobres. A partir do século Xll as obiações, que consi.s 
tiam ern objetos, foram substituídas por ofertas em dinheiro, 
Uma lembrança do antigo uso é a oblação das velas nas o r 
denações do clero, c de esmolas postas numa mesa perlo 
do altar, por oc.isião das missas de réquie.

Porque o recebimento das ofertas levava muito t e m p o ,  
também o canto do salmo devia-se prolongar. E ’ esta a la 
zão por que na missa de réquie, que guardou o caráter aii 
tigo, o ofertório é tão grande.

As oferendas visíveis dos fiéis significam a oblação in 
visível espiritual de si mesmos, que é indispensável para loi - 
nar-lhes frutuosa a assistência ao santo sacrifício.

490. 3. 0  pão oferecido (oblata, mais tarde hostiei, por ser 
destinada à consagração) a partir do século VIII exclusiva
mente é pão ázimo na Igreja ocidental. Antes dêste l e m p o  
em geral era pão comum, feito, porém, de trigo e prepa
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i.ulo de tnodo especial. O sínodo de Toledo (693) repre- 
riidcii os sacerdotes que usavam para a missa o seu pão 
iiiiiumi, mas não diz que é matéria inválida. Corn o uso do 
p.io ázimo originou-se o iiso das hóstias grandes e das 
|ii'(|iienas em forma de moeda. A preparação do pão cuca- 
ilslico outrora era reservada aos clérigos. .

4. A antífona muda conforme o ano eclesiástico ou a 
leda. Especial menção merccc o ofertório da rnissa de ré- 
ipilc. As palavras: inferno, tártaro, lago profundo. Bento 
XIV (de sacrif. 1. 2. c. 9) entende-as como referindo-se ao 
|Mii'gatório. Belarniino e outros as entendem como referindo- 
'le ao inferno, e dizem que a igreja se transporta para junto 
ilu moribundo, pedindo a Deus que não o deixe cair no in- 
haiio. Em todo o caso, êste ofertório não contém nada de 
inciios exato.

1'm'u resolver a  d ificuld ade contida nas palavras deste ofertório , se 
ili'Vn d isting u ir o sentido, que elas têm  como p arte  da m issa, e a origem  
dlMlrtrlca, que a tribu em  a elas.

I l)  Sentido. A ig re ja  não en sin a n este o fertório  que um a a lm a conde- 
Ititdfi possa ser salva do inferno, nem ja m a is  ensinou isto, nem m esm o 
HiiN iirlm eiros tem pos, quando in seriu  esta  oração na L itu rg ia , nem ad- 
InlUti .(aniais m udança ou d ilacão  da sen tença d efin itiv a  da condenação ou 

MMlvação depois da rnórte. Sem pre foi a  coluna da verdade. 
Kncoulem ente as palavras dêste ofertório  m al in terp retad as deram  en- 

;ijii II negar a etern idad e das penas do inferno. Contra êste  abuso, autores 
ii'i'nnloM (P esch , B artm an n, A tzberger, etc.) entendem  as p alav ras: in fer- 
im, liiiliiro . etc., do infern o, p ara d ar a .solução católica. Seguem  a dou- 
liiiiii ilo Belarm in o (de purg. 1. 2 c. 5) e .Suarez, que diz (D e psEnit. disp. 
PI Moci,. 5, n. 12) o seg u in te : N estas orações a  Ig r e ja  reza pelos defunto.s. 
Iiniiglna 0 dia da inortè dêles, quando a.s alm as ainda são unidas com o 
Moii rorpo e in cerlas  da sua m orte eterna, ou da sua salvaç.ão. E n tão  a 
lliM',|ii pede que se jam  pre.servadas do inferno. E m b ora  esta  oração se 
hiijii ilrpols da m orte de alguém , conludo D eus, prevendo-a, podia d ar o 
MIM Mill n ecessário  p ara ev itar o inferno.

Ill Modo de fa lar. Ê ste  pnde-se exp licar pela analogia com têrm os se- 
iiii'lliiiiil,e,s na L itu rg ia . A Ig re ja , não raras  vêzes, se tran sp orta  ao pas- 
"n lii, p. ex., ao tempo dos profetas, rezando no advento: “ó Senhor, vinde 
liiiiM niis re m ir”, apesar de terem  passado já  m uitos séculos depois da 
ijiiila  ilêlc. No ofício  reza pelo d efu n to : “a quem h o je  chaina.stes d êste 
miiiiilii”, apesar de terem  passado vários dia.s depois da morte.

r )  O rigem . A utores recentes o exp licam  pela “passagem  das alm as" 
piiiii II paraíso, impedida, por demônios c m onstros, de que antigam en te 
fiiliiviiiii lciiiia.s. N a esco lh a das palavras estran h as do o fertório  talvez es- 
liiii I'lttmlas influíssem , m as não na dou trina da ig re ja .

\ miluçKo m ais óbvia e m ais plausível se obtém , vendo neste ofertório  
ipiiii iiiillga oração pclo.s mo!;ibundos ou p ara o momento” da m orte, que 
piiMiiiiii para a m issa com pouca mudança. (Cf. B e n e d ,-X IV , de m issa 1. I I ,
I II, M. 1 :  M erati. G rancolas.) P rova di.sso é  um caso sem elhante, que 
iiliiitii iiii iicha no ritu a l rumano.

A ii.ulM’lm a; .Subi'enite san cti D ei, occu rrite a n g e l i . . .  está  p rescrita  para 
   da m orte, m as tam bém  p ara  o d ia  do en têrro  (R it. t. V, c. 8,
II II. I. VI, c. 3,  n. 3 ) ,  em que então a  Ig r e ja  se tran sp o rta  ao m omento
II I   O m esm o faz, dizendo; A  porta in feri, erue Domine anim am  eius.

491. r>. o  oferecim ento dos elementos- para o sacrifício. O
illn iiiiiiano antigo antes do cânon tinha só uma oração, a 
Si'l l 1'la. A partir do século ÍX, devido à devoção privada, 
iipaiccpiii 110 ofertório muitas orações especiais. As orações 
piPMCiitas iiu rito atual com os gestos respectivos remontam
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ao scculo IX-Xi. Fontiam o chamado cânon menor, abrai 
gendo desde Suscipe até Suscipe Sancta Trinitas. As p.'ila- 
vras das orações do cânon menor sc referem textualmenh' 
aos elementos materiais: pão e vinho. Mas atribuem-se-llicH 
qualidades e efeitos (pro nostra totiusque mundi salute) (|iii’ 
só convém propriamente ao sacrifício eucarístico, as qiiaiii 
qualidades se afirmam antecipadamente dos elementos iii.a 
tcriais, i. é, do pão e do vinho.
492. 6. O Suscipe. O celebrante toma na mão a patena com 
a hóstia e, cheio de confiança, levanta os olhos para a M;i 
jestade divina, representada visivelmente pela cruz e logo 
abaixando-os humildemente, reza o Suscipe. Depois traçíi 
com a patena e a hóstia uma cruz sôbre o altar, quase exa
tamente sôbre a cruz feita na consagração do altar, e coloca 
a hóstia nesta cruz, preparando por assim dizer a imolaç.io 
da Santa Vítima. (Cf. Durandus IV c. 29 n. 3 ; 17.) A pa 
tena põe-se sob a extremidade do corporal. Na missa so
lene 0 subdiácono a conserva envolvida no véu de ombros. 
Remonta êste rito ao costume antigo de reservar uma hósiia 
consagrada para ser deitada no cálix no dia seguinte. Nn 
princípio da missa um acólito punha a sagrada hósiia i i o  

altar e a tirava ao ofertório para maior comodidade dos 
ministros. Assim sc explica a reverência que sc tcrn ao gimi 
dar a patena.

Misticanitíiite a patena escondida debaixo do corporal sigiiilliii 
os discípulos qlie fugiram na paixão de Cristo. A parte da piili-iiii 
não escondida significa a Virgem Santíssim a que não fugiu. (Dii 
randus IV c. 30 n. 29.)

493. Ao vinho junta-se a água. O vinho simboliza a di
vindade, a água a humanidade. A mistura dos dois elcmeii 
tos significa o mistério da incarnação, o mistério do Corpn 
Místico de Jesus Cristo e a íntirna união coin Êle na s. co 
muniião. A água simboliza também a água que saiu do Sa 
grado Coração trespassado do Senhor. A água benzc-se aii 
tes dc ser misturada com o vinho, porque significa o p o v o ,  

que neste mundo não pode ser sem pecado. (Durandus I. c, 
n. 21 .) Não se benze na missa de réquie, porque esta mis
sa se diz principalmente pelas almas, que já  não podem 
pecar e não precisam desta bênção. A oração Deus qui é da 
Liturgia do natal do século IV. (Leonianum.)
494. Na oblação do cálix, o celebrante levanta os oIIion 
ao alto e os conserva nesta posição em sinal de contiaiiça e
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porque a última palavra ascendat exige êste ge.sto. (Cf. ri.® 
(i‘ )8 .)  Na missa solene o diácono sustenta o braço do cele- 
brante on o pé do cálix, porque antigamente era o diácono 
que punha o cálix no altar, rezando êle ou o celebrante O f- 
lerinws. Outros alegam o peso do grande cálix, outrora em 
uso. Mas nas antigas fontes não se acha esta explicaç<ão.

495. A oração In Spiritu humilitatis lembra o forno ar
dente (Dan 3, 39. 4 0 ) ,  cm que, como num altar flamejante, 
os três jovens, com as mesmas palavras, ofereceram o seu 
próprio coração humilde e contrito em holocausto. Assim o 
celebrante e os fiéis, representados nos elementos materiais, 
deslinados ao sacrifício, oferecem ao Pai celeste as suas ora
ções, a sua vontade em holocausto nas chamas da caridade. 
L logo se levantando, num gesto de desejo ardente, com as 
mãos e os olhos ao alto, o- celebrante pede ao Espírito Santo 
(\ 'cni Sanctificator), ao fogo divino, que desça sôbre o sa- 
eiilicio e que o prepare pela sua bênção para a consagração.

'I9(i. 7. A incensação. Na missa solene segue-se a incen-
n.iç.ão, a qual se íaz desde o século IX. O incenso como que 
i'Uvolve as oblatas num fogo visível, santificando-as e tor- 
u,uido-as aceitáveis à divina Majestade, e depois comunica 
II mesma santidade ao altar e a todos os fiéis, enquanto 
HÍlo cajrazcs de recebê-la. O celebrante explicitamente pede; 
"Acenda em nos o Senhor o fogo do seu amor e a chama 
d,'i sua caridade.” E  como que para mostrar que esta súplica 
l e i i i  efeito, o diácono, pela incensação, comunica-lhe e dc- 
)Mii:; ,'ios fiéis o amor e a caridade divinas.

A oração P e r  intcrcessio nem  pedindo a São Miguel a ,siia pn- 
ilrmna iiitercessão junto ao trono de Deus, cncontra-se nos m issais 
ilim séculos X I-X Il, com o nome de São Miguel, e muitas vêzes 
iiiiiilié iii o de São  Gabriel.

497. Segue a abiução das mãos, a qual é necessária de
puis lia incensação; outrora era necessária principalmente 
cirpiiís de receber as ofertas do povo. Na missa privada é 
rn  imõiiia simbólica. Pois a rubrica exige a abiução só das 
pniil;is dc 2 dedos, para indicar que se devem evitar também 
íis l.illas insignificantes no serviço de Deus. Reza-se o sal- 
iim 25: Lavarei as minhas mãos.
198. 8, O Suscipe Sancta Trinitas. Depois de voltar ao
mcid do altar, o celebrante, lançando para a cruz um olhar 
de coiilimiça, humildemente inclinado, principia a oração

in*
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Suscipe, qiie pelo miúdo enumera os vários fins do s. sacri
fício: a glorificação do divino Redentor, de Maria Santíssi
ma e dos santos, mormente dos santos, cujas relíquias estão 
no altar (istorum ) e a salvação das almas.
499, A Secreta. Com as palavras Orate fratres, outrora di 
rigidas só ao clero, o celebrante convida os fiéis a rcz.-ii 
por cie e com cie, lembrando que a missa é também o sacri
fício dêles (meum ac vestrum sacrificium ). Sem dizer Ore
mus, 0 celebrante acrescenta a secreta, antigamente a imic/i 
oração no ofertório sôbre as oblatas. Uns, seguindo os an 
tigos liturgistas, derivam a secreta de secreto, porque é re
zada em voz baixa, a coleta, porém, em voz aita; oiitrofi 
de secerno, separar, porque se reza sôbre os elementos do 
sacrifício, separados dos destinados a outro fim ou por 
que se rezava depois de separarem-se os catecúmenos da 
assembléia litúrgica.

§ 104. 0  PREFÁCIO E O CÂNON
tem  duas significasõe.s. N „ 

E®?, s ig m fica  as oraçoes do T e  ig itu r  até ao P a d re  Nosso. A »  ,-ii
briCc^ do m issal (R u b . gen. 12, 6) a u to riza m  êste costum e, que se imilé 
g u a rd a r p a ra  evrtar confusão. (D u r a n d ,.  I V  c. 36; B e ll., de m issa 1. 6, e, Illl 

B e n to  X I V ,  de m issa c. 19.) M as êste conceito não é o único, coin,, 
estes e m uitos  outros autores concedem . O  m ais an tigo , m ais exntn n 
de m aior au to rida de in c lm  o P a d re  Nosso e a Com u nh ão . P ois  iicnln 
sentido e pre ferid o  pela au to rid a d e  eclesiástica: a ) no O rd o  Missa- ,ln 
TTussal ro m a n o ; b ) no concílio  T r id e n t in o  (s. 22 de sacr. inissai can. IX )  
qiiancio d iz  que com  voz baixa, ac pro fe re  um a p a rte  do Câuon e an vn 
Javras da consacraçao, a d m itin d o  po rtan to  um a  pa rte  do cânon aw<' nn

encíclica  “M y s tic i C o rp o ris  ChrlH ll" 
(1943) onde re fu ta  a asserção de que nenhu m a oração do cânon se dlrltfw 
a Je su s  (.p s to . alegando as orações antes da com unhão. (A g n u s  Dflf,) 
N este sentido, em bora com  ou tros nomes, re m o n ta  ao tem po antes tl« 
'G rego rio  que pós o P a d re  Nosso fora  do cânon com um . (1. V I I  ep. (!8,) 
.Segundo S. A g o s tin h o  (ep. 149, 16) o P a d re  Nosso se re c ita va  depola dtt 
fraçao do pão, de sorte que o cânon in c lu iu  esta p a rte  da M issa.

500. O prefácio e o cânon formam uma única oração so
lene, a oração eucarística, no decurso da qual se efetua a 
ação propriamente sacrifical, a consagração. Por isso dia- 
mararn-na outrora ação, actio. Outros explicam o tênim 
actio  por gratiarum actio, ou por contração de Sacrum age 
re, sacrificar.

A oração eucarística primitiva com A m en  só no fim do cãiioii, 
pouco a pouco foi interrompida por várias orações intercaladas a ii’ 
tes e depois da consagração, cada uma com a conclusão: Amen. 
Assim não é mais uma única oração. M as é um cânon mais pcrídln, 
P ois estas preces acrescentadas pelos vivos e defuntos conslitiiciii 
um aperfeiçoam ento indubitável. Em nenhum lugar, segundo o iicii- 
sar pie_doso dos fiéis, tem mais eficácia do que bem perto da con
sagração, pela qual o Rei desce para o altar. P or isso diz Uciiln 
X IV  muito acertadam ente (de sacr. miss. I I  c. 12, n. 6 ) :  “O cânon 
nada perde da sua autoridade pela circunstância de ser coiiipoNln
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iKii- mais de um autor. Pois tambérn o livro dos salm os é jo ia  de 
livro, em bora tenha muitos a u to res” ^

O missal chama prefácio a parte que contem a açao de
graças e o louvor da divina Majestade; a segunda parte, 
desde o século VI, chama-se cânon, i. é, regra ou regula
mento invariável para a ação sacrifical. Esta oração eucarís- 
lica solene acha-se em todos os ritos, remonta por conscgiiin- 
li- ,à primitiva igreja.
íiUl. Atualmente canta-se só o prefácio e o Sanctus. Mas 
(iiilrora também o cânon era cantado de simili voce ac m e- 
linlia como o prefácio, diz um ordo do século VII. No sé
culo IX já  era costume rezar o cânon em voz baixa. Duran- 
.his alega como motivo (IV, c. 35, n. 6 )  o recolhimento do 
(elebrante facilmente estorvado pelo canto, o cansaço do sa
cerdote pelo canto cada vez mais prolongado pelo acréscimo 
ile novas orações e o perigo de profanação das santas pala
vras, que, sendo sempre ouvidas, se repetiam nas ruas ç em 
ocasiões pouco decentes. Além disso o cânon foi chamado 
"oração própria dos sacerdotes” . Por isso o celebrante a 
pmíere em voz baixa, excluindo assim o chamado sacerdó- 
cio geral dos hereges. Seria êste o motivo por que o cori- 
cllio de Trento prescreve expressamente a recitação do ca- 
iioii em voz baixa, contra os Inovadores, contrários ao sa~ 
ccnlócio especial católico. (Sess. 22, cân. 9.)
5(12. 2. O prefácio (prcefatio, contestatio, im m olatio) é a
hilmdução solene ao cânon, a ação sacrifical. E ’ urn hino 
(I,- Imivor e de ação de graças pelos benefícios gerais e, em 
ccilos tempos e festas, pelos benefícios especiais recebidos 
dc Dciis. E ’ uma das orações mais antigas e mais belas, mor
mente pela melodia que faz vibrar o coração de alegria e 
çM-i/o indescritíveis.
503. Para esta beleza musical contribui muito a beleza Ii- 
Icr.iria, em que se esmeram as orações da igreja em geral, 
,i:. (|iiais pertence também o prefácio. Os seus autores imi-
l.ii.nn os antigos oradores, que mais brilharam pela cuidadosa 
(■■■cdllia e feliz coordenação das palavras, conseguindo as- 
üim um andamento rítmico da frase, chamado cursas. Dis- 
liii|.',iicm-se a) o curso métrico, que consiste na coordenação 
mcíiica das sílabas; b) o curso rítmico, em que a harmonia
il.i Irasc resulta da simetria dos seus membros de compri- 
mmili) quase igual, sem atender à prosódia, e empregando 
MÓ dálilos e espondeus. Exemplos disto são, segundo Pia-

II. Liturgia Especial. A S. Missa. Cap.- 1: Explicação 245
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cenza (Liturgia, p. 139) as orações dc Pio V, S. Inácio du 
Loiola, S. Francisco Xavier.
504. De bele/a rara é o prefácio da festa do Sagrado Coração 
de Jesus.

IL  Qui U nigénitnm  tùitm || in C rü ce  p en d én tem  
'L  làncea  militis ]| tra n sfig i voluisti

(o  dâtilo moderado pelo espondeu, como convém à introdução 
do dogma).

2. út apértum cór
(é frase lapidar; indica o fato principal; por isso está em ea- 
pondeus. A última sílaba é constituída por uma palavra inteini 
e ao mesmo tempo é a palavra principal. A frase pára brusca
mente, quase pintando o golpe da lança.) 

j|3. Divince largitatis sacrariiim  
' (é a larga, chaga aberta)

4. T o rren tes  nó bis fú n d e re t  || m iseratiónis et grátice  
(brotam  os jorros de sangue como uma torrente)

4. E t qu ó d  am óre nóstri || fla g rá re  nünqurtm  déstitit
(vêem -se as chamas uma depois cia outra elevarem -se ao, alto)

3. P iis esset reqities
(o descanso) . '

5. Ê t pœ niténülm s p a térct salátis refiígium .
(5  dátilos rítmicos. Vêein-se correndo os pecadores a esta fonie 
de salvação.)

505. 3. Antigamente o número dos prefácios  era mnilii 
grande. 0  sacramentário Leonino conta 267, o missal atiud 
15. A igreja oriental conhece só dois: das anáforas de S. 
Crisóstomo e dc S. Basílio.

Pur mais de 1300 anos, desde S. Gregório M agno, a igreja ro
mana, fora do prefácio comum, tinha 9 prefácios: para o natal, a 
epifania, a quaresm a, o tempo da paixão, a páscoa, a  ascensão, o 
pentecostes, a SS . Trindade e os apóstolos, desde 1095 a de Maria 
Santíssim a. Somente ern 1919 Bento XV acrescentou ü dos defuii- ■ 
tos. T rê s  outros vieram depois.

A introdução ao prefácio já  é usada na chamada “Tra
dição apostólica” de S. Hipólito (200 -2 3 0 ) .  Dominus cum 
omnibus vobis —  Cum spiritu tuo. Sursum corda, —- IJa- 
bem us ad  Doininum. Gratias agamus Domino. —  Dignam 
et justum. O Sursum corda é um convite expressivo para 
atender especialmente à vinda do Senhor na consagração, a 
parte essencial da reunião litúrgica. Vide n. 508.

506. No fim dos prefácios menciona-se sempre o côro dos 
anjos. Desta maneira passa-se ao Sanctus, hino angélico, 
em uso na sinagoga e adotado pela igreja. Acha-se em qua
se tôdas as liturgias. Lembra a majestade de Jesus Cristo, 
que em breve há de comparecer no altar.

O H osana com o Benedictus foi introduzido na Litur
gia provavelmente em Jerusalém, onde pela primeira vez coin
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('piliíH têrrnos aclamaram a Nosso Senhor. Hosana  quer di
zer: dá salvação. Foi expressão de aclamação. Tôda a frase 
qiicr dizer: Glória a quem está nas alturas. Benvindo o que 
V e m  chegando cm nome do Senhor. Glória Àquele que está 
lias alturas, mas que em breve estará aqui.
1)07. 0  Sanrtiís primitivamente era cantado pelo povo. Por
luso não estranha serem as melodias, p. ex., da missa de 
ré(|iiie, que se conservaram intactas, muito simples. Tccam- 
m- ao Sanctus as campainhas, tanto para avisar ao povo do 
momento santo da consagração como em sinal de alegria pela 
vliida do Rei da Glória. Para saudar o Deus eucarístico nas 
missas solenes 2-4  acólitos ficam ajoelhados com as velas 
(icvsas até depois da consagração, se houver distribuição da 
N. comunhão, até depois desta função. O Benedictus canta- 
Nu depois da consagração como saudação jubilosa.

§ 105. O CANON

508. 1. Origem do cânon. O mais antigo texto completo
dii cânon de hoje é do século VÍI (Missal de Bobbio e ou- 
Inui). As tentativas de muitos liturgistas nos últimos de- 
' 1'iiios de reconstruir um primitivo cânon diferente do atual,
II.II) conseguiram resultado reconhecido por todos. Declarou- 

;il'inal (19.39) que depois “dos caminhos falsos de inves- 
iie.içãi) cientítica especial” a melhor solução é a sustenla- 
' III do cânon na sua forma atuai, mais ou menos conforme 
I .111 liga tradição. Contribuiu para êste resultado bastante se-, 
inim a recente comparação da missa romana com documen- 
liiM orientais, publicada pelo patriarca sírio Rhamani (1929).

Quanto às partes essenciais portanto o cânon é herança 
vciicr.ivel. Abstraindo do memento pelos defuntos e das duas 
llulas dos santos, sofreu somente uma amplificação de pou- 
I .c. |),ilavras, registradas pelo Líber poniificaíis do séc. V 
c VI. Com esta limitação remonta mais ao menos até ao tempo 
iln Papa Cornélio ( f  2 5 0 ) .  (Baumstark, Eph. lit. Anal. 1939, 
p. 204-243.) O communicantes e o N obis quoque peccato- 
iliuis ïoram acrescentados no pontificado do Papa Símaco 
( I' Il 14) o memento dos defuntos, no de inocêncio (-|- 417 ) .  
MíVi liem isso é certo; provavelmente também estas partes 
iiiiii mais antigas. (Cf. Eisenh. II, p. 166.) Portanto as ora- 
ipiPT ()uaui obiationem ; Qui pridie quam pateretur, 'Unde
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et memores. Supra quo’, Supplices (Pseiido-Arnbrósio, dr 
Sacrarn. IV, 5) com bastante certeza remontam até ao séc. I!l

Ainda mais. São apostólicas. Sôbre a lacuna entre o sé
culo líl e 0 tempo dos apóstolos diz Belarrnino, crítico com
petente (Controv. de miss. II, c, 2 2 ) ;

“Se as oraçõe.s mencionadas por Pseudo-Ambrósio li- 
vcssem sido compostas por um papa, com certeza um luslo- 
riador o teria referido. Se não deixaram de mencionar quem 
acrescentou algumas partes insignificantes, muito menos le ■ 
riam calado o nome de quem compôs quase todo o cãnon, 
Resta portanto que o cânon é de antiguidade imemorável e 
chegou até nós como muitas outras coisas, peia tradição, 
de mão em mão. Os nomes dos apóstolos e mártires pouco 
a pouco foram acrescentados.”

Especialmente duas têm sinais de orações apostólicas; 
Unde et memores, por corresponder à ordem de Jesus Cri.s- 
to; H oc facite in meam commemorationem, c por se acli.ii 
em tôdas as liturgias; a outra Supra quce, por causa da cs ■ 
pressão Patriarchce nostri Abrahce, sinal de origem israclílic;i.

Esta “conjetura”, como Belarrnino chama estas poii 
derações torna-se fato fundado peias provas positivas i|m' 
se tem para a oração: Quam oblationem. Ela contém rcsii 
mido cm cinco pa!avr;rs o capítulo segundo de Malaquiíui 
com a profecia sôbre a missa. Esta mesma profecia ach.-i-sn 
em 4 anáforas dos dois primeiros séculos, a alexamirimi, 
antioquena, dedaquética e de São Justino. A oração Quam 
oblationem  portanto remonta até ao tempo dos apóstolos,

A anáfora alexandrina, provavelmente do séc. X II, contém a tuo 
fecia mencionada claram ente. P or scr muito amplificada depende de 
outra mais curta, provavelmente da romana. Isto concorda com n 
notícia de São jerônim o (D e script. ecc les .; 25 April) qiie San 
M arcos, discípulo de São Pedro, foi de Roma para Alexandria, (iiide 
fundou uma igreja. A anáfora de São Justino (100-165) com a pin- 
fecia mencionada está contida no seu diálogo com Trífon. (e. ■11.) 
T o rn a-se  visível pela justaposição dêste texto com a anáfora ale 
xandrina. E ’ tirada da Liturgia romana, pois que S. Justino miil 
provavelmente descreve a L iturgia, romana. A anáfora antioi|iieiia 
deve ter possuído a profecia em questão, porque S. Inácio de Aii 
tioquia usa na sua cárta  aos filipenses a expressão: G lorifin iir  
nomen, que pelo contexto significa a anáfora. Pois glorificarc nu 
men é expressão da profecia de M alaquias e sinônimo do saerillelii 
da missa. Neste sentido S. Justino usa esta frase  várias vêzes, (Ihnl,
c. T rif. c. 41 ; c. 117.)

A didaqué traz a profecia de M alaquias num inciso (c. 14) (jiie 
provavelmente inclui a anáfora daquele tempo. (c. 80 .) Pois pti
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ii'cc enumerar as parle.s principais da missa, de sorte que a pro- 
liM 1,1 tein o  seu lugar precisamente antes da consagração.

A história eclesiástica refere que S. Pedro esteve em Antioquia 
!■ depois em Roma. A didaqué segundo alguns autores foi escrita  
I'll! Jerusalém , contém portanto provavelmente a anáfora dc S. P e- 
d io ,’ Assim as anáforas de tôdas as cidades, onde S. Pedro , tinha 
II nua sede apostólica, encerram a profecia de M alaquias e com tun- 
diiiiiento se atribuem ao I®ríncipe dos Apóstolos.

S. justino diz (D ial. c. T rif. c. 1 1 0 ): “ Nós cristãos conhe- 
in iio s  I) culto de Deus pela disciplina (N oinos)  e doutrina ( lo g o s)  
piiivinda de jerusalém  pelos apóstolos de jesu s .” À disciplina cer-
1,1 mente pertence a Liturgia. Portanto êle atribui a sua anáfora ou 
irtinm aos apóstolos. O papa Vigílio em 538 afirma com funda- 
meiifo a origem do cânon ex  aposto lica  traditione.

A notícia de S. Gregório que um letrado redigiu algo do cânon, 
liii aproveitada para provar que “tôdas as coisas são possíveis” 
(1’fobst, Lit. d. 3 t. p. 356) e é por isso cientificam ente sem valor.

As palavras M ysterium fid e i  provavelmente são palavras de Je -  
niiH Cristo e foram  inseridas na fórm ula da consagração pelo pró- 
|irio S. Pedro, que as usou já  antes de haver evangelho escrito.

Pois não há nenhum documento com que se possa provar que 
deiidc o tempo dos apóstolos houvesse qualquer mudança nas pa- 
liivriis da consagração. (Cf. Carpo., bibi. lit. 1877 p. 97 .) Pode-se 
liiiiv.ir que algumas partes do cânon foram acrescentadas ou pelo 
liMii do texto ou por notícias históricas. M as não existe vestígio de 
mii.i mudança destas palavras.

l>n,1(1(3 OS primeiros tempos os cristãos mostraram-se aferrados às ceri-* 
IMÕMIII.H da Liturgia. Por exemplo, para decidir se a oração no sábado de- 
vlM iifi' ,r’ecita(^a de pé ou de joelhos, as igrejas chamaram um conselho de 
hiiiiipiiM de confiança. (Tert. de or. 23.) Os gn(3sticos eram vituperados por- 
MDD KMMvam novas lições. (Tert. de praescr. c. 51.) Qualquer inovação era 
jiMillitdn., (Tert. de ieiun., c. 13.) For isso não se pode admitir que uma 
iiiiKliwiça principal como é a de inserir palavra.s novas, p. ex., mysterium 
lldiii, na íórmuia da consagração de todos conhecida, por serem proferidas 
*111 alta. se tivesse feito às escondidas oti por devoção particular. A 
«'iHLlcdiiPít que o diácono avisava os fiéis com as palavras mysterium fidci 
MMi» it'in fundamento histórico, nern a outra de que estas palavras estejam 
«••M hiKur de uma epidese omitida. Noldin (Theoi. mor. i l l ,  p. 140) diz:

• '■i Ihi, aderni e t mj^sterium fid ei a D om ino per apostolos ad ecclcsiam

fWMi. Alóni dis.so há alguns vestígios do cânon apostólico em frases con- 
I• iM[Mii‘n,Mcas. Omitindo o paralelo de B ickeli entre a ceia pascal e a 
Dihi.iui cristã (cf. Coelho II. p. 65), que tomou por base a L iturgia cle-
• h*'niiiin, hoje ,não mais julgada genuína, existem na Liturgia israelííica 
HiiilloM toxtos que merecem ser confrontados com os textos do cânon dc

li’orneceni uma confirmação da sua antiguidade. Estas fórmulas 
iimulmi por todos os israelitas acharn-se na mixna, a saber, nos tratados 
IMu ja Icom. (Berachot, Pe.sachini, Schacharith, Torifta), que são atribuído.s 
no iMíiipo do divino Salvador. (Bickeli, Messe und Pascha. p. 56; 71.) Os 

conheciam-nas e usavam-nas, como é de supor, e adotaram-nas 
piini, u inis.sa, pela qual chegaram até nós.

I. ,1,11 Híucula; in saicuía s^culorum, foi conclusão de orações na sina- 
(Borachot.)

LI Ainon, respondia-se n o .fim  das muitas bênçãos breves. (Berachot.)
3. O llpo do nosso prefácio, antigamente sempre cantado, corresponde 

MO M<̂ liito 117 do halel no modo como devia ser cantado na ceia pascal 
11'owrtrblin). No início usava-se a forma dialogada em quatro versículos 
I I 4) cMnno em nosso prefácio. .......

'V, ( lonfiternini Domino quoniam bonus. Ty. Quoniam in sceculum mi-
• M.i'Iffni'dlM vUxfi.

V'. IMcnt nunc Israel quoniam bonus. P̂ . Quoniam in sceculum ...
V l>!o.'il. nunc domus Aaron quoniam bonus. R . Quoniam ...
V IHrmd nunc qui timent Dominum. P̂ -. Q uoniam ...”
iiioino vorMltruloB, guardando-se o antigo número de quatro, foram subs- 

IHnldoii poloM seguintes; y . P er omnia ssccula s^culorum. Rr. Amicm
I lioi f ichot . )  ’
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Y . D om inus vobiscum  (B cra ch o t) , íórraiila  li-ule 2, 4 :  GAl 6, 18.
Y- Sui-:mm corda « g ra tia s  agam us provaveirnente aâo derivados dnt 

p.alavras de Nosso Senh or ( J o  11, 45) na ressu rre ição  d e L ázaro : ‘'E li-  
vatis sursum  octilis d ix it : P a te r , g ra tias  ago t ib i” e do seg u in te :

y .  G ratias tib i agim us, lav é . D eus n oster. (B eraeh o t.)
4. Vere dígnum  et iustum  est, etc  uo comêço do preíácio  ê Wr-

irraia da sin agoga: “Debemu.s g ra tias agere, henedicere. laudare”. (Posti 
chim , liaggada.) A Irase  O m nipotens m terne D eus, ê o resum o das pa
lav ras com que os apóstolos “u n an im iter” rezaram : “Domine, tu  es (jlll
fe c is ti cíElum et te rra , m aria  et om nia qufe in eis su n t.” (A t 4. 34.) l ’o-
diam  prul€ri-la,s “unânim em ente”, por serem  palavras conhecidas, aoio- 
n es íf t .  Corn. a L a p .; K n a b .), quiçá da anáCora.

No halel vera. 5-24 vêm enum erados os b en efícios de D eu s: no corpo 
do nosso prefácio  são su bstitu íd os petos do novo testam ento.

O salm o 117 quase no fim  tin h a  outra p arte  d ialogad a (v. 25-27);
“y .  Domine, salvum  fa c  ( :hosann ah). B ,  O D om ine bene prosperaro,
y .  B ened ictu s qui venit. ® . In  nom ine Domini.
y .  Benedicim us vobis. fÇ-. De domo D om ini. D eus D om inus et illiixll 

n ob is.” (P esach im ). Corresponde em nosso p re fá c io ; hosanna in excelslri, 
ben ed ictu s qui venit in nom ine Domine. H osan n a in  exoelsis. Fórm u la sii 
m elh an te : Schach arith . H osannah (T o rifta ).

5. Sanctus, sanctus, san ctu s e s t D om inus Sabaoth , om nis te r ra  plmia 
e s t  g lo ria  eius. é oração d a  sin agoga (S ch ach arith ) tira d a  da sagrada ou 
cr itu ra  ( Is  6, 3.) S. C lem ente (Cor c. 34) discípulo e segundo suces.Sor ilii 
S. P edro, escreve: “Santo, santo, santo é o Senhor Sabaote. T ôd a a  cria 
ção  está  cheia  da su a glória . Tam bém  nós, reunidos em um lugar, cm 
comum  querem os lev antar a voz.” São, provavelm ente paiavras da anáfora 
de São Pedro.

6. As orações pelos vivos são m encionadas n a sagrad a, escritura, mau 
tam bém  no Schacharith .

P e lo s  defuntos os isra e lita s  costum avam  rezar nos sábados ou outrn ,h 
d ia s : “R ecord e-se D eus das alm as de meu pai, de m inha mãe, enumeraiiilo 
03 p arentes que passaram  p ara  a  sua etern id ad e.” (S ch acharith .) O no.Miio 
cânon d ia; m em ento D om ine fam ulorum  fam ularum que tuarum  qui iin,-' 
p ra ícesseru n t. . .

A quelas fórm ulas que sem  dúvida são de origem  ju d aica , provam a in
flu ên cia  dos rito s  d a  sin agoga sôbre algu m as fórm u las da m issa e sua 
origem  apostólica. O u tra origem  e stá  excluída. P o is  os .primeiros biapoft 
e sacerdote.s er.arn ju d eu s e as fórm u las usa.vam-.so em tôda.s as IgrejaH, 
tam liém  dos cristão s que nunca liaviam  tido contacto  com os ju deu s, iinht 
conhecido os ritos ju daicos, nem o.s teriam  adotado como coisa vinda (In 
seu s inim igos figad ais, os ju deu s. São portan to  de origem  apostólica.

Provavelm ente pouco tem po depois de P enteco stes havia fórm ulas escri
ta,s (P ro b st) determ inando o rito  da rnissa em Iinha.s gerais. Is to  oxige a 
fraqu eza  da m em ória de hoSrnen.s de idade avançada, a  m ultidão dos sacnr- 
dotes, aos quais a  autoridad e devia d a r norm as certa.s p ara  exclu ir a iir- 
b itraried ad e em dema.sia e asseg u rar a  n ecessária  fiscalização  dos ritos 
essen ciais. Com razão diz M uratori (P iacenza L it . p. 3 ) ;  “Se as preces priii 
cip a is  da m issa s.ão un iform es em  todo o mundo, quem pode acred itar (|Uc 
is to  foi possível sem  e sc r ito s? ” . . .  Contudo ,se concedia am pla liberdade uhh 
orações, a  qual levou no decurso dos tem pos a d iferen tes L itu rg ias.

Q uanto ã  dependência do cânon rom ano, de L itu rg ia s  não romanan, 
deve-se dizer que sem elhanças com L itu rg ia s  não-ronian.as são inegávolii. 
M as a  comparação com as m ais an tig as L itu rg ia s  perm ito a  conclusão dn 
que o cânon rom ano quanto aos elem entos m ais constitu tivos é único i> 
independente de outro,s. (R . E . B . 1941, p. 802.)

510. 3. Às cruzes do cânon. No princípio do cânon atinii 
está a imagem de Jesus Cristo crucificado. Esta cruz dos- 
envolveu-se dos ornamentos do T, primeira letra do início 
do Te igitur. Esta imagem faz desaparecer um tanto o nexo 
entre o prefácio e o cânon, mas tem a grande vantagem de 
recordar ao celebrante o sacrifício cruento que se renova no 
altar. As cruzes insertas no texto das orações antes da con.sa- 
gração têm o fim de santificar cada vez mais os elementos 
do. sacrifício; depois da consagração servem “ad coniiiie- 
mqrandum virtutem crucis et rnodum passionis Christi” (S.
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IIkiiii. lir, 83 a. 5 ) ,  i. é, são símbolos da morte de Cristo 
I inodiizem santificação nos seus membros místicos.
Rll. Ah palavras “virtiifle  da cri-iz" de S. Tom ás entendem -se m elhor com 
MH l’nrii'xhes seg u in tes : T ra ç a r  o sinal da cruz é benzer, líen zer quer di- 
»Mi Hjuil.ii.icar. Mas a bênção é ato coinpTexo. In telectu alm ente pode ser 
dtoHimpoHlo em trê s  atos sim p les: primeirc», sep aração da n ia tária  dos ob- 
juliiM profanos; segundo: com unicação da san tid ad e; te rce iro : o ferecim ento 
n im lroga a D eus p ara  sem pre. As cruzes an tes da consagração agem  no 
Al, immIo sentid o , depois da consa.í?Tação, no segundo e te rce iro  sen tid o ; 

«iii. portanto, um a renovação do oferecim ento da V ítim a. O mesmo fêz 
H i'i II’/, do Calvário (p erson ificad a como no. hino da itaixãn), ofereceu a. 
íImOíui V ítim a a  D eus. Com unicam  tainbérn santidade, não ao corpo saora- 
" ‘AniMl, m as ao Corpo M ístico  de Cristo. Em  qualquer h ipótese lem bram  
’* iii-.irlo do R ed entor, fon te  de tôda a santidade.

1 * oferecim ento em  form a de cruz e x is tia  já  no antigo testam ento.
' ■0’,uihIo os rabinos, o sacrifíc io  pôsto nos braços dos sacerd otes <Êx 29, 
’ í l  nvii movido^ em form a de cruz, do orien te  p ara o ocidente, do norte 
iMun o Bul. P ortan to , êste  gesto  cruciform e é cerim ônia do oferecim ento. 
Iim mlHHa o sacerd ote  não su sten ta  a  V ítim a na mão, m as tem -na d ian te  
dl.* hl. t> que d á  no mesmo.

106. AS ORAÇÕES AN TES DA CONSAGRAÇÃO

ftl2. 1. Te igitur. Compenetrado da infinita majestade di- 
vliiu o celebrante rezou: Sanctus, Sanctus, Sanctus. Agora 
li v.inla as mãos ao céu, inclina-se profundamente e conti- 
iiiin: “P or isso, porque sois tão santo e majestoso, (a V ó s ) . . . 
(oganios. . . que abençoeis êstes dons, êstes presentes, êstes 
n,iei iíídos. . Uma e mesma dádiva é dom do Doador, tri- 
liiilii ,'ii) Soberano, sacrifício para o serviço de Deus. Con- 
li.Kido neste sacrifício e sendo medianeiro entre Deus e o 
iiiiiiido, o celebrante intercede pelo papa (costume e lei an
il);.i), pela Igreja e pelos cultores da fé. Êste último têrmo 
ili'Migii.'iva os benfeitores da Igreja, mormente o imperador 
bl/,iiiliiio. Hoje compreende a quantos ajudam a propagação 
d l Igreja por palavras e açóe.s.

5i:i. 2. O Memento dos vivos. Às preces gerais pela Igreja
■M- 'legiie a oração pelas pessoas que o celebranie intenciona 
icniiiu'iidar a Deus em particular. Outrora eram lidos em 
VII/ ;illa os nomes dos benfeitores inscritos nos dipticos (duas 
liibiiliilias munidas de dobradiças e que se podiam fechar). 
Mi> século VIII eram lidos em voz baixa para o celebrante, 
m.ils larde colocados no altar e finalmente desapareceram 
Ul. Nécnlo XII-X llI .

"P í7 "  nas palavras: pro quibus tibi offerimil.'s vel qui tibi o ffe -  
niiil, iiãn tem significação disjuntiva no sentido que ao C se dei- 
■!ii il cHi'olha de rezar ou uma ou outra parte da frase, nem é si- 
ii-il ilc interpolação, nem se pode escrever à maneira de rubrica 
Muii líiila vermelha, mas tem sentido copulativo como também 
liii llii|;iia clássica latina. S ignifica portanto “et”, e o teor da frase 
r "pcIdH’ iiunis Vos oferecem os c  os quais Vos oferecem ”, a saber
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pcla sua assistência, intenção, ministério, contribuição, esmola, (llcii" 
to X IV  dc s. sacr. m. I!, Í2  n. 12-13.)

514. 3. 0  Communicantes ( =  tomando parte na comunhno
dos Santos). Para tornar as suas orações niai.s eficazes, ii 
celebrante e o povo alegam, na sua qualidade de membroN 
do Corpo Místico dc Jesus Cristo, a sua íntima utiião ciiliu 
si e com os santos glorificados. Em primeiro lugar c meu 
cionada a rainha dos mártires, Maria Santíssima. Pois só 
mártires são enumerados, porque o culto dos confessores na
quela época ainda não estava etn uso. Depois dos sanloft 
apóstolos vêm os três primeiros papas: Lino, f le to  e Cle
mente. Xisto (forma grega; era grego de nascimento) 
Sisto II ( t  2 5 8 ) ,  célebre pelos versos do papa Dâmaso, e u 
seu diácono. O papa Cornélio ( f  253) é o amigo de Ci 
priano, bispo de Cartago. Lourenço é o diácono de Sisto II 
Crisógono ( f  304) tinha instruído na fé S. Anastásia. joáo 
e Paulo foram vitimados por Juüano apóstata ( f  362). Cos- 
me e Damião eram dois médicos árabes celebérrimos poi 
suas curas milagrosas, ( f  297.) Todos tinham igrejas em 
Roma. Em muitas dioceses se inseriram muitos santos pró' 
prios, p. ex., em Ruão 23.

A oração Communicantes outrora estava escrita fora do 
cânon. A rubrica: infra actionem  indicava que se devia re 
zar durante o cânon.

515. 4. Hanc igitur. Animado pela enumeração dos sanioM
e peia esperança no seu auxílio, o celebrante renova o seu' 
pedido: Portanto, aceitai esta oferta (serv itu tis  =  servornni 
tuorum , celebrantis et c le r i)  dos Vossos servos e de todos 
os fiéis (familiCE t i m ) ,  dai-nos a paz, livrai-nos do inferno 
e aiistai-nos cm o número dos eleitos (uma alusão aos dipli 
cos, que tinham também o nome de lib er vitce). Ao Hanc 
ig itur  0 celebrante põe as mãos sôbre as oblatas, gesto (|iie 
indica o caráter expiatório do santo sacrifício, muito usado 
no antigo testamento. Significa também que o C oferece a 
sua pessoa a Deus, para adorá-Lo, impiorá-Lo e agradccer- 
Lhe. Apesar de ser representada esta cerimônia numa ceu.a 
eucarística do III século, foi introduzida na missa só m» 
século XV.
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§ 107. A CONSAGRAÇÃO

516. As palavras que sc seguem ao fían c igitur são as
iii.iis  antigas e essenciais, porque incluem o ato sacrifical do 
'.iiiiio e Eterno Sacerdote Jesus Cristo.

1. O Quam ob iation em : Quam { - e t  hanc) obiationem  está em 
iiexii gram atical e lógico com a oração Hanc igitur, reas.siimindo a 
HMh iiléia e íorm a, pela quitilupla gradação, uma transição belíssima 
íHi m ajestoso ato da consagração. A Esposa de Cristo pede que 
I'miH se digne tornar as oblatas 1 . bentas (com p alav ras); 2 , ads- 
i i i l .is  (recebidas como por escrito, p au ta i); 3, ratificadas (recebidas 
I n ino por co n tra to ); 4. racionais, i. é, legítim as (ideais, consoante 
li laz.ão divina e humana a respeito do verdadeiro sa crifíc io ); 5. acei- 
liivris pela infinita m ajestade de Deus (dignas de serem aceitas, 
(igiadíiveis). As oblatas são consideradas em estado cada vez mais 
prricito, até que se tornem corpo e sangue do Senhor. .

517. Qual poderia ser a fonte destas cinco palavras mis- 
leiiosas? A resposta dá-nos a célebre profecia de Malaquias 
iiAbre o sacrifício da missa ( i ,  6 -1 4 ) .

V. 6-7. Deus se queixa dos sacrifícios antigos polutos. ■—  A 
Ip ir ja  pede que as oblatas se tornem imunes de tôda mancha —  
bnicilictam , bentas.

V. 8-9. Deus repele do seu altar os animais cegos e im prestá- 
vnln, excluídos da lista dos animais aprovados. —  A Igre ja  suplica 
que as oblatas sejam  inciuidas na lista dos sacrifícios admitidos 

adscriptam , recebidas.
V. U). Deus não aprova (non est mihi vntuntas in vobis)  nem 

iiilifica os sacrifícios antigos. —  A Igre ja  roga que as oblatas se- 
|/iMi aprovadas —  ratam , recebidas por contrato,

V. 11. Deus não quer mais sacrifícios restringidos a um só 
puvo (in omni toco)  porque não correspondem ao ideai do verda
deiro sacrifício. —  A Igre ja  insta que as oblatas se tornCm o sa- 
rllllc io  ideal —  ratiortahilem, consoante o conceito divino do sa- 
rlilicio .

V. 12-14. Deus, rnovido por santo zêlo, lança a maldição (M a- 
Iciliiiii.s d o lo sa s)  sôbre os sacrifícios imundos, inaceitáveis à tremen
da M,'ijestade divina. A Igre ja  roga que as suas oblatas sejam  acei- 
liiveis. ' '

hlH. Acresce que esta profecia precede à realização na consagra- 
i,iio: ()iíi p r id ie . . .  E logo depois da consagração são nienciona- 
ilíiH Irês profecias figurativas da S. Eucaristia ; Abel, A braão e 
Mehiuisedeque. Seria  qua.se para estranhar se a profecia de M ala- 
qiiias iiáo se achasse no cânon. E stas  cinco palavras são, iiortanto, 
o rcHiimo da profecia de M alaquias, a sua-cristalização genial.

519. O Quam obiationem. Esta oração pode scr chamada 
.1 cpiclese do Ocidente. As últimas palavras; “Vosso Filho 
dilelíssimo, Nosso Senhor Jesus Cristo” prõferc-as o ceie- 
bi.iiile levantando os braços abertos para o céu, juntando 
.i'i mãos e abaixando-as como que para abraçar a Vítima 
divina que desce ao altar.
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520. 2. O Qui pridie. Recitou o cclelirante as orações pre
cedentes em nome da Igreja e em nome dc Jesus Cristo. Agic 
ra fala nêle Jesus Cristo pessoalmente, como diz S. Aiii- 
brósio (De mysl. c. 9 ) :  fpse Christus clam at: Hoc est cot' 
pus meum. Pois o cciebrante faz e diz o mesmo que diz e 
faz o Redentor divino. Toma na nicão o pão e o cálix, ben
ze-os e profere as palavras da consagração não em terceira, 
mas cm primeira pessoa.

A narração histórica da instituição e as palavras d,i 
consagração não são iguais em todos os seus pormenoreu 
nem nos evangelhos nem em tôdas as Liturgias. Na Lilm 
gia romana foram acrescentadas algumas palavras que en 
sinatn o que Nosso Senhor provavelmente fêz; p. ex., gratias 
agens benedixit; in sanctus ac venerabiles manus suas; e le
vatis ocuiis in ccelum ad  te Deum Patrem suum omnipoton
tem. Profundamente inclinado, o celebrante-profere as san
tas palavras da consagração, adorando imediatamente a Vi 
tima divina presente sob as santas espécies.

521. 3, A atual elevação das santas espécies, para serem 
adoradas, foi introduzida pouco a pouco pelos fins do século 
XII. Por muito tempo só a santa hóstia se elevava e er,’i 
adorada pelo povo corn a inclinação da cabeça; na primeir.i 
mcíade do século XIV, também o cáiix começou a ser ve 
nerado do mesmo modo. A genuflexão cm sinal de adoração 
é conhecida desde o princípio do século XVí. A grande ele
vação, mesmo durante a consagração, generalizou-se tam
bém pelo motivo de tornar a consagração centro visível d;i 
missa. A incensação do SS. Sacramento durante a eleva
ção apareceu no século Xlll,  e generalizou-se nos séculos 
XIV e XV.

§ 105. AS ORAÇÕES DO CANON - 
D EPO IS DA CONSAGRAÇÃO

522. 1. O Unde et memores (anamnese =  recordação), 
“Fazei isto em memória de mim” são as palavras do Se
nhor. O celebrante em nome do clero (servi tui) e dos fiéis 
(p leb s  tua) cumpre esta vontade divina de três modos, pela 
recordação verbal, real e simbólica.

Com palavras repassadas de gratidão enaltece duranie 
0 sacrifício incruento em primeiro lugar o mistério do sacri
fício cruento, a saber, a sagrada paixão e depois também
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(I |.',lorificação do Redentor. Anuncia, coiuo quer S. T^aulo 
(I Cor 11, 26 ) ,  “a morte do Senhor” . Antigamente, às vê- 
/rr,, sc acrescentavam os mistérios da incarnação, do nasci- 
iiieiilo ou do segundo advento. Porém havia sempre reação 
iniilra êsses acréscimos menos aptos.

A recordação real já se efetuou na consagração. Con- 
liido o celebrante torna a fazê-la oferecendo em sacrifício a 
vilima pura, a vítima santa, a vítima imaculada, o pão santo, 
!■ o cálix da salvação. A recordação simbólica pode-se ver
(las cinco cruzes que acompanham as últimas palavras e
lembram a morte na cruz e as cinco santas chagas.
fi2.'L 2. O Supra quæ. De novo o celebrante pede a Deus 
(jiie se digne aceitar êste sacrifício, “com rosto propício e 
iiereiio” como aceitou os sacrifícios prefigurativos antigos de 
Abel, que ofereceu um cordeiro, de Abraão, que ofereceu o 
iieii filho, e de Melquisedcque, que ofereceu pão e vinho, e 
(|ue sc digne conceder aos suplicantes as virtudes da inocên
cia, da fé firme e da santidade, com que êstes três santos
varões agradaram a Deus e se ofereceram em holocausto.

WA. 3. O Supplices. Não contente com a própria santi- 
d.ido, 0 sacerdote, humildemente inclinado, pede que um anjo 
leve a oferta à presença da divina Majestade e que os fiéis, 
pclo santo sacrifício, sejam “cheios de tôda a bênção ce- 
It'Nle e graça”. A estas palavras o celebrante se benze, como 
para tomar parte nesta líênção divina.

O anjo de que aqui se fala é um, ou, em sentido coie- 
íivo, 0 côro dos espíritos celestes, ftóis a êles, conforme a 
irvelação (Apoc 8, 3 ) ,  compete êste serviço sublime. Alguns 
julgam que êste anjo seja Jestis Cristo, “o anjo do testa
mento” (Mal 3, 1). Mas as Liturgias orientais falam dos 
aiijos em geral. Outros vêem no anjo o Espírito Santo. Mas 
csla explicação é hipótese duvidosa.
,52.'). 4. O Memento dos mortos. Tendo rezado na oração
|iu‘Codente pelos vivos, o celebrante lembra-se etiam, tani- 
bcm, das almas no purgatório. E ’ esta recordação o resto 
d.i h itiira dos dípticos antigos. Mas reza só pelos que, com 
o caráter do batismo (signo fid ei) , em paz. com Deus e 
com a Igreja (in somno pacis), passaram para a eternida
de. '1'endo recomendado à divina misericórdia as pessoas de- 
• í)’,liadas nomeadamente, suplica também por todos os fiéis.
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A igreja corno boa mãe não esquece nem o mais desconhe
cido dos seus filhos.

526, Durante o Memento o celebrante olha para a s. hós 
tia como niim gesto natural de se dirigir a Deus presente, e 
motivado pelo fato de serem os fiéis “in Christe quiescen- 
tes” . Ao P er eundem Christum, inclina a cabeça, o único lu
gar na Liturgia, em que se prescreve a inclinação ao noiiie 
de Cristo.

P ara  expücá-la derani-se várias soluções. A inclinação se pres
creve: 1 . por um êrro de redação; 2. por causa da palavra prece
dente deprecam ur, que indica veneração; 3. por causa do. Nohis 
qu oque peccatoribu s  que se segue; 4. por causa do SS. Sacra
mento, para o qual olha o C. São opiniões mais ou menos isola
das, e que não explicam a inciinação às palavras P er Christ. D. N,;
5. A sentença bastante comum admite um mistério. (Q uarti, Cava- 
iieri, Vavasseur, De ilerd t, G ihr.) j á  Amalário (de eccl. off. III, 
25, E isenhofer) e o M icrólogo lembram que a  inclinação ao Su/i- 
p lices  signiíica a morte de Nosso Senhor. A idéia da morte de 
Nosso Senhor significada pela inclinação era, portanto, conhecida. 
Contudo Burcardo no seu Ordo Missœ  não tra ta  da nossa inclina
ção. (Eph. L. 1924, Burkard i. o. m. p. 28 .) P or conseguinte Piu 
V, que aproveitou o Ordo de Burcardo, exigiu a inclinação por pnV 
pria iniciativa. E o único motivo provável é o mistério da moiic 
de Nosso Senhor e da sua descida aos infernos, para livrar as ;d- 
mas. A inclinação venera com gratidão êste ato de amor infiiiihi 
do divino Coração, e significa a prontidão do celebrante de acom
panhar Nosso Senhor na morte e na salvação das almas.

527. 5. O Nobis quoque peccatoribus. O celebrante pede 
para si e para o clero o que acaba de desejar às almas do 
purgatório. Com muita humildade e batendo no peito se de
clara satisfeito corn uma parte pequena (partem  alií/uam) 
da glória dos santos, confiando só na misericórdia divina 
(non œstimator meriti sed  veníce largiíor). Pelas palavras 
cum tuis sancíis Apostolis et martyribus a oração continu,a .'i 
série dos santos do Communicantes. Segundo Batifo! (Leçon:; 
sur la Messe 229 sq) o papa Siniaco deu-îhe a última re
dação. João, i. é, João Batista; que ê.ste João é o Balisl.a 
é certo pela Liturgia de S. T iago ; “S. João, o profeta iiiagnl 
lico, precursor e Batista.” Liturgistas orientais concedem 
que a palavra “mártires” do cânon romano se pode aplie.'ir 
ao Batista (Inn. III P. L. 894; Sicardo P. L. 133; Durnii ■ 
dus IV c. 46 n. 7. S. Aug. in P 5. 148 chama-o mártir); 
Alexandre I f  119; Marcelino, saéerdote romano | 304; Pe
dro, exorcista romano f  304; Felicidade e Perpétua, (lii.if; 

mulheres de Cartago ( f  202),  cuja festa se celebrava em 
Roina já  pelos anos 330-350, fato comprovado pelo anlign
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i «IrmI.írio romano. Segundo alguns, Felicidade seria a ma
io um romana (23 de nov.). Ágiieda ( f  251) e Luzia ( f  304) 
uui sicilianas; Inês, virgem romana de 13 anos ( t  3 0 4 ) ;  
I u( ilia ( f  2 0 3 ? ) ;  Anastásia, mártir, sepultada em Roma.

fLW. 6. O P er quem hœc omnia. A explicação mais sirnple,s 
c mais sublime do texto atua! vê nesta oração uma glorifi- 
I -iç.io do Verbo divino. “Pelo cjual” , refere-se á terminação 
d.i oração precedente: “Por Cristo Senhor Nosso”, que não 
'iuhíuí com “Amém”. Deus criou pelo Verbo divino o pão, 
u vmiu) e a água (hœ c om nia) e ainda cria conseryando-os 
(•.rmper créas), santifica (pela consagração), fá-los alimen- 
Im vivo e vivificante ( vivificas) ,  comunica a bênção essen- 
I lal, i. é, a união íntima de Cristo com os seus membros 
iiilslicos {benedicis; Bellarm. II. c. 26 de Missa), e os dis- 
lilbiii (prœ stas nobis). E ’ um hino de louvor ao poder e à 
liberalidade de Cristo eucarístico.

Quanto à origem e ao sentido primitivo, a hipótese mais 
pmv.ável vê nesta fórmula uma bênção ou a conclusão de 
iiiiia bênção de frutos e outros objetos de uso humano e li
lm gico. Provas encontram-se nos antigos sacramentários e 
iiMS ritos orientais. A bênção dos santos óleos na quinta- 
h-lra santa ainda sub.siste. As cruzes faziam-se sôbre os ob- 
|e(us .  A bênção nupcial provavelmente dada aqui, foi trans- 
i e i i d a  para o fim do Padre Nosso.

r»2!L 7. O Per ipsum. Por Jesus Cristo, peio qual tudo foi
leilii, com Jesus Cristo, que tudo conserva, em Jesus Cristo 
I l ô H i i  11, 36 ) ,  a quem tudo foi subordinado, e que 6,  por 
I linseguinte, a hóstia mais sublime, presta-se a Deus o ciilto 
mais sublime, “tôda a honra e glória” . 0  celebrante acom
panha estas palavras corn cruzes; três sôbre o cálix que coii- 
h'm o SS . Sangue, fora do cálix uma a Deus F’adre que 
nnliegou o seu Filho à morte na cruz, uma ao Espírito San- 
lo (|iie preparou a Vítima divina na incarnação. Às palavras 
mniiis honor et gloria, elevam-se a hóstia e o cálix ao alto. 
Aniigaineníe só havia esta única elevação, qiie agora tem 
o nome de “elevação menor”. Assim termina o cânon be- 
lh(NÍmamente, com uma solene profissão de fé na SS. Trin- 
il/idt', e a solene conclusão: Per omnia sœcula sœculorum. 
Amen.

II. Liturgia Especial. A S. Missa. Cap. 1: E xp licação 2.57

Oinnii il(í .L itu rgia —  17
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ARTIGO III. Missa dos fieis. A Comunhão

§ 109. A PREPARAÇÃO PARA A COMUNHÃO.
0  PA TER N OSTER. 0  EMBOLISMO

530. Em tôdas as Liturgias, depois da consagração, (|im 
é o ato sacrifical, vem a participação dos fiéis no sacrifícit), 
a comunhão. Também no antigo testamento o povo tomava 
parte em certos sacrifícios pela ceia no templo.

1. 0  Pater noster. As preces desta parte são oraçôcit 
de preparação e de ação de graças. Os frutos da s. comii* 
nhão dependem da fé, da humildade, da confiança, cio de*- 
sejo, da caridade de quem se aproxima da santa mesa. Par« 
despertar êstes atos a Igreja prescreve orações própríaH 
para êste fim, em primeiro lugar o Padre Nosso. 0  piiu 
eucarístico é objeto de desejo na quarta petição, segumln 
0 testeniunho comum dos Santos Padres. A petição; Prc 
doai-nos as nossas dívidas, tem grande eficácia para jimi 
ficar a alma e para perdoar os pecados. Também os oulniH 
atos mencionados se acham na “Oração do Senhor” .

0  Padre Nosso, como parte da Liturgia, é indicado pm
S. Justino (séc. I I) ,  S. Cirilo de Jerusalém, S. Jerônimo, S. 
Agostinho, no fim do IV e no comêço do V século.

.531. Na Liturgia grega e na galicana o Padre Nosso er;i 
cantado pelo povo. No rito romano o povo responde cmii 
a última petição para dar a entender que o celebrante agiu 
em nome do povo inteiro. O Amen no fim do Padre Nosso 
acrescenta-.se desde a idade média. E ’ o celebrante quem o 
diz, confirmando a petição proferida pelos fiéis e as peli 
ções precedentes.

0  lugar de honra logo depois do cânon foi-lhe assina 
lado por Gregório Magno. Nas outras Liturgias, como ou
trora na romana, o Padre Nosso devia-se recitar depois da 
fração da s. hóstia.

532. 2. 0  Embolisnio. A última petição do Pater: “livrai- 
nos do mal”, é amplificada pelo embolisnio ( =  acréscimo). 
O celebrante ora, para alcançar a paz interior e exterior, 
invocando Maria SS., S'. Pedro, S. Paulo e S. André. Aiill 
gamente podia-se ajuntar o nome de qualquer santo. O no
me de S. André, dizem, foi inserido por devoção csiiecial 
de S. Gregório.
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m í

o  Libera  provavelmente é ntna oração antiga e foi na 
n dação do rito da rnis.sa adaptada ao Padre Nosso.

§ 110. A FRAÇÃO DO PÃO. A PAZ
ftlLf. 1. A fração do pão. O subdiácono entrega a patena 
(II > iliácono, que a dá ao celebranle. Êste benze-se com a 
palena e a beija reverentemente, dizendo: da propitiiis pa- 
I rin. A patena é o vaso eni que repousa o SS. Sacramento, 
rniiiando “continens pro contento”, a patena representa o 
SS. Sacramento. Venerando a patena, o celebrante honra a 
Nosso Senhor e recebe dÊle e por Êle a paz que pede, e 
mm a paz as virtudes sem as quais ela não existe: caridade, 
humildade, confiança e outras. Sem dúvida, é esta uma boa 
picparação para a sagrada comunhão'. Antigam.ente dava-se 

o ósculo da paz.
Dizendo: per Dominam nostnim Jesiim Chrisium  e con- 

lis.sando crer que em cada parte da s. hóstia está o Filho 
dc Deus presente, parte-a e põe uma metade na patena, 
lunlinuando: qui tecum vivit et regnat; tira da outra metade 
lima parte pequena e ajunta-a à que está na patena dizen- 
iln; iii unitáte Spiritus Sancti, confessando a perfeita igual- 
d.idc em poder e glória das três Pessoas divinas. ,F ’ uma 
(liixologia muito própria para o momento da fração do pão 
eucarístico. „

'rraçatido com a partícula três cruzes sôbre o cálix, diz: 
pax Domini sit sem per vobiscum; indica que da cruz e da 
eucaristia brota a paz. Deitando esta partícula no vinho con- 
mipiado com as palavras: Hæc cornmixtio ei consecraíio, etc., 
eiimicia a unidade do SS. Sacramento apesar das duás es- 
pei ies. Estas cerimônias atuais são convenientes e de pro- 
Imida significação, escolhidas pela Igreja entre as muitas 
que cstavam em uso.

2. A fração do pão era cerimônia nuiito demorada, 
puis (|iic se deviam romper os pães para a comunhão do 
puvo. Nos primeiros séculos, fazia-se isto em silêncio. No 
Héciilo VII começou-se a cantar o Agnus Dei durante êste 
lllu.

As palavras “ Faça-se  a mistura e consagração do corpo e san
g u e  l i e  Nosso S, j. C risto” admitem quatro explicaç(5es; a ) a fra- 
'irològini, pela figura de duplo substantivo em lugar de substantivo 
I .iil|elivo. M istura e consagração, etc., é o mesmo que mistura 
ilu l u ip o 'c  sangue consagrado. Assim se reza esta fórmula no rito
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ambrosinno. b ) a explicação relativa, pela consagração sacramental 
já  feita. O sentido seria neste caso ; a mistura e a consagração sa
cram ental do corpo e sangue se ja  um remédio para nós, e t c . . . . c) a 
explicação sim bólica  ou mística, que remonta até ao principio dn 
•Réc. V. Belarniino (de M issa !I. c. 27) propõe-na do modo seguinlc. 
Esta “consagração” não é outra coisa senão uma espécie de nova 
significação sacram ental. Na consagração sacram ental as cspécio« 
divididas representam a morte de C risto ; nesta consagração simbó
lica  as espécies reunidas representam a reunião da alma cnni o cor
po de Cristo na ressurreição. Esta explicação é a mais profumla 
c  a mais devota, d) Explicação histórica. A mistura, usada em tôdim 
a s  Liturgias, tem a sua origem histórica provavelmente no costiinic 
da sancta  e do fermentum. “Sancta” era uma partícula consagrada, 
:que se conservava para o sacrifício  seguinte para indicar a união 
dos sacrifícios, Pois não se oferece, como no antigo testamento, 
hoje um cordeiro, amanhã um touro, mas sempre o mesmo cordeiro 
divino: unam o fferen s hostiam . (Heb 10, 12.) “Fermentum” era mii;i 
hóstia consagrada pelo Papa e enviada às igre jas  de Roma paru 
indicar a união delas com a Sé Apostólica. A partícula de pão fer
mentado, que facilmente endurece,- devia-se amolecer, deitando-a no 
Preciosíssim o Sangue. A cerimônia se conservou quando já  iifio 
mais se usavam êstes dois costumes.

535. 3. 0  Agnus D ei foi introduzido pelo Papa Sérgio 1 
( f  701) que, oriundo de família síria, conheceu a Liturgia 
oriental com o seu canto à fração do pão. Assim se explica 
por qne na missa do sábado santo falta o Agnus Dei. Pois 
nela se guarda,o rito antigo sem Agnus Dei. Esta invoca
ção é repetida três vêzes desde o século IX, Na terceira re
petição todo 0 povü pede a paz: dona nobis pacem, na missa 
solene.

536. De novo o celebrante pede a  paz  na oração: “Domi
ne. . . pacem  relinquo vobis” para tôda a Igreja. Na miss.a 
solene beija o altar, para indicar que a verdadeira paz Icni 
a sua fonte unicamente em Jesus Cristo. Depois comunica-a 
ao diácono com as palavras: pax tecum, e êste ao subdi,)- 
cono e ao clero. Sempre se responde: Et cum spiritu tuo, 
porque é o espírito do celebrante, que passa adiante.

A paz antigamente se dava aos fiéis no princípio da 
missa. Mas foi transferida para antes da comunhão como 
uma excelente preparação para ela. Nas missas de réquie a, 
paz não se dáj porquanto neste caso a paz e a graça dc 
Deus se aplicam em primeiro lugar às almas do purgatório,
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§ 111. A RECEPÇÃO DA S. COMUNHÃO.
AS P R E C ES ANEXAS

537. I. As duas orações: Domine jesu  Christc Fili Dei, e 
I'eiirptin  são a preparação pessoal do celebrante, em uso 
dr alc o século IX, introduzidas por devoç.ão particular.' Na 
pniiieira o celebrante pede perdão dos pecados e perseve-
i.iiiç.i a(é à morte; na segunda a graça de scr preservado da 
eoiniiiilião sacrilega e a graça de receber os frutos da co- 
iiiiiiilião digna.

2. 0  celebrante adora  Nosso Senhor sacramentado e,
I licio de confiança, diz: “Receberei o pão do céu e invocarei
II iiiime do Senhor” , repetindo três vêzes as palavras do cen- 
liirião: Domine, non sum dignus. Depois dá a si mesmo a 
(iriição eucarística com as palavras: Corpus Domini N. I. C. 
I irdodiat, e comunga. Agradece intimamente a graça rece
bida: quid retribuam Domino. Lembrando-se da ordem do 
Snilinr: “fazei isto em memória de mim”, continua dando 
(I piiiva de amor: Calicem salutaris accipiam. Depois dá a
III mesmo a bênção eucarística com as palavras: Sanguis 
Ihuiiiiii N. /. C. custodiat, e comunga reverentemente.

3. 0  momento mais solene da missa em geral é a vinda 
dii Senhor para o altar na consagração. 0  momento mais 
liiileiu' para uma pessoa particular é o da comunhão. O Se- 
nliiii, t|ue desceu do trono celestial, fica no trono do altar só 
piiiieos minutos, para entrar depois no coração dos seus es- 
( iilliidos e aí colocar para sempre o seu trono de misericórdia.

h:iS. A comunhão espiritual dá ao rnenos uma parte dos 
liiiliis da comunhão sacramental. No rito galicano, depois do 
Cider noster dava-se a bênção aos que náo comungavam. 
T'des também recebiam as eulogias, pães bentos não con- 
H/igrados, os quais ainda se usam nos ritos orientais e em 
«hiunias regiões do Ocidente (certos lugares da Suíça e na 
(lincese de Lrão).

4. A fé nos ensina que Jesus Cristo está presente na 
pailicida mais insignificante do pão e vinho consagrados. 
1'iu isso a Igreja prescreve a purificação do corporal, da pa- 
leiia c do cálix. O cálix e a bôca do celebrante purificam-se 
riMii vinho, os dedos com vinho e água. Durante estas ceri
monias recitam-se as orações: Quod óre sumpsimus, e Cor
pus luuiii Domine quod sumpsi; estas orações outrora eram 
privadas. A forma no plural Sumpsimus explica-se pelo fato

rr J
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de ser esta oração a póscomurihão da quinta-feira na sema
na da paixão. Tatnfiém Corpus tuum foi uma póscomuniião 
de origem galicana. 0  rito da abiução formou-se aos poucoH 
na idade média.
539. 5. Depois de o celebrante ter tomado o SS. Sangue, 
0 côro entoa a  comunhão ( — antiphona aã  Cornmunionein), 
que é diferente conforme as festas e os tempos eclesiásticos, 
Lembra esta rubrica (Com m unio) que durante a comunlião 
do povo se cantava um salmo inteiro, de preferência o sal
mo 33: Benedicam  Dominum in omni tempore, com a antí
fona: Gustate ei videte quoniani suavis est Dominus. Quaiulu 
mais tarde somente o celebrante comungava, omitiam-se os 
versos e cantava-se só a antífona. Na Liturgia romana, só a 
comunhão da missa de réquie conserva ainda um verso. 0  
celebrante recita a comunhão depois da abiução dos dedo«,

§ 112. D E P O IS DA COMUNHÃO

540. 1. Em tôdas as Liturgias, depois da comunhão, eslá
prescrita uma oração para  agradecer  o dom recebido. E ’ a 
póscom im hão. Verdade é que ela no rito romano raras vêzes 
relativamente contém uma ação de graças formal. Assim 
á póscomunhão no 3.® domingo da quaresma: A cunctis.. , 
reatibus  é indicada como secreta da missa do sábado d,a 
semana da paixão. Em gerai a Igreja pede que os frutos da 
comunhão on do s. sacrifício scjarn aplicados aos íiéis. Esla 
instância inclui a gratidão, porquanto só se deseja o ([iie 
se avalia com sentimentos de gratidão. Em lugar de Posi- 
communio, esta oração tinha no sacramentário gregoriano n 
denominação: ad cornpiendum: oração final. Nas Litiirgi;is 
antigas, p. ex., das constituições apostólicas, a ação do gra
ças é muito solene.
541. 2. Nas férias da quaresma, depois do Postcommunio 
reza-se a oratio super poputum, que tem o caráter de iim.i 
última bênção para o povo. O diácono anuncia-a pelo- cmi- 
vite: Hurniüate capita vestra Deo. Atualmente só está iires- 
crita durante a quaresma. Mas nos livros antigos aclia-se 
em muitos domingos, até em várias festas solenc.s: naial, 
epifania, pentecostes. G rito moderno tem a sua origem n;iN 
abreviações necessárias e no .desenvolvimento da bênção final,
542. 3. A despedida. A assembléia litúrgica, desde os lem 
pos antigos, era dissolvida por ordem do bispoi Três fónmi
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I,'is sc usam: 1. Ite, Missa esí. Retirai-vos; pois é hora da 
ili'S|H'dida. E ’ usada desde o século VI e VIL Diz-se nas mis- 
«iiM (|Lic têm Gloria. Parece que outrora estava reservada, 
   0 Gloria, aos bispos. 2. Benedicam us Domino, diz-se
II,rs missas sem Gloria. Esta fórmula já no século XI era 
quase geral. .3, Requiescant in pace, nas missas de réquie. 
|.i pelo ano de 1200 era costume geral dizê-la.

Enquanto o diácono canta Ite, M issa est, o celebrante 
lira virado para o povo, porque o celebrante propriamente 
<• qiiem despede os fiéis; o diácono fá-Io só por autorização 
ilõle. Benedicam us Domino e Requiescant in pace  são ora- 
i,iies que os celebrantes proferem voltados para o altar. (d. 
;’1>72 ad 22.)

ri'I.'L 4. 0  Placeat. Com o Ite, M issa esf a solenidade está 
Iriniinada. O Placeat, a bênção e o último evangelho são 
aililamentos recentes, fixados por Pio V.

No P laceat (desde o século IX) o celebrante suplica 
a I )cus, humildemente inclinado, que aceite o sacrifício ofere- 
M>lo. Em seguida levanta os olhos e ergue as mãos ao alto, 
•r. i|iiais estende e “fecha” (Rubr.), gestos êstes que indicam 
.1 tiinte divina da bênção e o desejo de recebê-la. Depois o 
I rirbrante comunica êstes bens celestiais aos fiéis, dizendo: 
Hcnrdicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus 
Siuirtus, traçando ao mesmo tempo uma vcz o sinal da cruz. 
I) Pai é a causa da salvação pela graça e pela predesíitia-
i,,m, o Filho pelo seu sacrifício e o Espírito Santo pela nova 
«liação e santificação. ( !  Ped 1, 2.) Os prelados fazem três 
I iiizes, um privilégio que lhes foi reservado por Pio V- Pois 
.iiiligamente também os simples sacerdotes davam a tríplice 
bi’lição.

Conforme as palavras proferidas pelo sacerdote, é Deus 
mesmo quem dá a bênção. Concorda esta verdade com a or
dem dada a Moisés: Invocarão os sacerdotes o men nome 
•mbrc todos os filhos de Israel, e eu lhes darei a benção. - 
(Nin ('), 2 7 .)  Ausentando-se da terra, Nosso Senhor deu a 
benção aos apóstolos (At 1), comunicando-lhes a sua prote
ção e o seu auxílio especial. Por isso também o cristão, 
nmiortado pela bênção na' missa, volta para" as suas lidas 
domésticas com novo ânimo.
b’1'1. 5. 0  último evangelho  de São João é a parte mais
recente da missa. Encontra-se no século X ll l ,  tornou-se ge--

t ÍS
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(

rai no' sóculo XV. Alotivos para recitá-lo no fim da misMul 
seriam; a) a grande confiança  que o povo tinha e tem uélií 
por causa da sua eficácia, para proteger contra os deiiiA». 
nios e as suas infestações. Pois é um exorcismo (Ri(. XI,
c. 2, n. 3), usado tarahém nas famílias. Em caso de trovoada 
violenta, acende-se uma vela e reza-se o evangelho de S;ui 
João, contra os demônios. Por isto explica-se o desejo dim 
fiéis que êste exorcismo se rezasse no ffm da missa, para 
proteger os frutos da agricultura, b) a  devoção do ee lçr-  
brante. Pois é uma ação de graças muito própria, pela pro
fissão de fé na divindade de Jesus Cristo; pelas palavras: in- 
propria vend et sai eum non receperunt, inciso êste que ex«“ 
prime a humildade do celebrante, em cujo coração Nosso 
Senhor entrou; pelas palavras: E t Verbum caro factum esl. 
cuja recitação depois da comunhão estava prescrita por mis 
sais medievais."

Na quarta viagem para a América Cristóvão Colombo foi siir 
preendido por uma trom ba-m arinha. Ê ste  espetáculo nunca viulu 
pelos marinheiros, de ta! modo aterrou-os com o seu estridnr c hI- 
bilo medonho, pelo seu avanço precipitado para o navio e o pe 
rigo de vida iminente, que soltaram  gritos e.spantosos. Colomliu 
mandou acender nos faró is os círios bentos, cingiu a espada e aliriii 
do o livro dos evangelhos leu alguns versículos de S. João. Puxou 
da espada e ordenou em nome de Jesus Cristo à procela, se aíaii- 
tasse, e traçou no ar o sinal da cruz. A trom ba parou, mudou dc 
direção c desapareceu nos confins do oceano. (D elam are, C. t.'o' 
lombo p. 257.)

õA.õ. 6. 0  costume de recitar, em certos dias, um evangellm 
diferente do de São João, é muito recente. 7'eria a sua oii, 
gem a) talvez na M issa sicca  que alguns sacerdotes, em dias 
com dois formulários de missa, diziam em segundo lugar;
b) na intenção dc comemorar o ofício impedido não só pe
las orações, mas também pelo evangelho, numa das parleu 
principais dos elementos móveis da missa.
546. 8. Trium puerorum. Depois de terminar a missa o
celebrante, apesar de não haver obrigação sob pecado (Rii 
brica ante Antiphonani Trium puerorum  no novo missal A, 
A. S. 1938, p. 294; “Si Sacerdos recitet Canticum”), rezará 
o cântico Benedicite com as orações anexas. Já no século 
XI êste cântico servia de ação de graças depois da missa, 
A. terceira das orações, em honra de São Lourenço, deve ;i 
sua inserção provavelmente ào costume que o Papa liiilia 
de dizer a missa na capela do palácio de Latrão, cujo p;i 
"droeiro era S. Lourenço. 0  celebrante pede a graça de sci
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picservado do fogo da concupiscência como os três jovens e
S. Lourenço foram protegidos pela poderosa mão de Deus.
!)-17. 9. D efeitos na celebração da s. missa. O missal (D c  
ilcfccfibiis, no fim das Rubricas) trata minuciosamente dos 
defeitos acèrca da hóstia, do vinho, da forma c das cerimô
nias. Merece especial atenção o defeito relativo à, matéria 
dn vinho, que facilmente pode perturbar o C.

1. Se o C só depois da comunhão do cálix advertir que
I) vinho é azêdo ou corrompido, misturado por descuido do 
sacristão com muita água ou álcool puro, deita êste líquido 
num vaso, toma nova hóstia, manda vir vinho ou, quando 
n vinho era defeituoso, outro vinho (mas não da venda), 
põe-no no cálix com água, como no ofertório, oferece hóstia 
c cálix, ao menos mentalmente (III, 4 ) ,  e os consagra, co
meçando pelas palavras; Qui pridie. Omite tôdas as reve- 
léiicias e comunga apesar de não estar mais em jejum. Se, 
porém, há perigo que as pessoas presentes se escandalizem,
0 (' põe só vinho com água, oferece, consagra, principiando 
|ior Simili modo.

O líquido defeituoso ou o toma depois da comunhão ou 
deita na piscina, supondo-se sempre que se tirou a partícula 
pei|uena.
54H. 2. Se o cálix cair depois da consagração, o C procure
recolher com a patena quanto puder do SS. Sangue. Se fôr 
quantidade suficiente para “bebê-lo”, continua , a missa, la
vando depois três vêzes (Rubr. n. 12) as partes molhadas 
(las toalhas e o altar, desagravando a Nosso Senhor sacra
mentado desta falta. A água da abiução deite-se no sacrário.

3. Se fôr impossível recolher a matéria necessária para 
beber, proceda-se como no n.° 1.

Cada uma destas consagrações está prescrita sob pe
cado grave (S. Alf. e todos os teólogos). Pois a dupla con- 
Mfigração pertence por preceito divino ao rito essencial do
H. sacrifício. Só se fôsse impossível obter nova matéria e se 
livesse esperar mais de hora para receber a nova matéria, 
II (' deveria acabar a missa, sem suprir o defeito. (Os nio-
1 .alistas.)

.'Vitt. 4, Se 0 celebrante não se lembra de ter dito aquilo 
i|uc na consagração se costuma dizer, não se perturbe por 
iülii., Sc, porém, com certeza soubesse que omitiu a forma 
da consagração ou uma parte dela, repita a forma e conti
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nue, onde parou. Sc duvidasse com grande probabilidade 
que omitiu alguma coisa essencial, repita a forma ao menos 
com tácita condição. Se, porém, ó coisa não necessária para 
a consagração, não a repita mas continue. (De def. V, 2.)

5. “Se (depois da ablução) se encontrar uma hóstia in
teira consagrada, o C guarde-a com as outras no taberná
culo. Se isto é impossível, deixe-a bem coberta no altar sô
brc o corporal para o sacerdote seguinte, que ali celebrar. 
Êste a tomará junto Com a hóstia que há de consagrar. Se 
nem uma nem outra coisa é possível, guarde-a decentemente 
no cálix ou na patena, até que seja reposta no tabernáculo 
ou seja consumida por outro. Se não tiver possibilidade cie 
guardá-la decentemente, pode consumi-la êle mesmo.” (De 
def. VII, 3.) ■

Cappello (theoi. I, p. 327, n. 7) acrescenta; Para que o 
sacerdote, sem estar em jejum, possa tomar tal hóstia, exige- 
se que depois da última missa falte um lugar decente, onde 
se guarde a santa hóstia e, ao mesmo tempo, que não pos
sa ser transportada sem maior incômodo (s im  gravioré in- 
com m odo)  para outro lugar.

Queimar o SS. Sacramento ou dissolvc-Lo na água par.i 
se desfazer dÊIc, é sacrilégio. “Comei”, c não; “destruí“, 
é a lei divina.

Depois de ter acabado a consagração na missa, o C em 
nenhum caso pode proferir etn separado as palavras da con
sagração sôbre o cibório trazido; pois isto seria com iini 
sacrilégio efetuar o essencial da missa pela segunda vez, e 
imperfeitamente. (Cân. 817 ; Cappello, I, n. 3Í)7.) Se fôr ne
cessário dar a comunhão, é preciso trazer as hóstias de ou
tra igreja ou declarar a impossibilidade de comungar. Se, 
porém, há perigo de raiva, blasfêmias, escândalo, é melhor 
presumir a licença, e binar. í^ois dizer mais uma missa não 
está proibido por lei divina. (Vermeersch, íheol. mor. III 
p. 272.)

A hóstia ou vinho oferecido a Deus no ofertório e por 
qualquer motivo não usado na missa, deve ser consumido 
pelo sacerdote depois da ablução se não fôr matéria im
própria. (De def. X, 9.)

6. Se ocorrerem outros defeitos, que o C no momento não .s.-iilin 
remediar, procure logo no missal o titulo; D e D efectihiis.
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C A P Í T U L O  II.

A S  R U B R I C A S  D A  M I S S A  

ARTIGO T. R e g r a s  G e r a i s  

§ 113. CLASSIFICAÇÃO DAS MISSAS

55(1. A santa missa essencialmente é sempre a mesma; aci- 
ileiitalmentc, porém, sofre mudanças.

1. Quanto à solenidade, no missal só se distingue (A. 
M. V, 1 ) :  missa cantada, solene e privada, conforme o apa
rato de ministros sacros e cerimônias.

a) Missa cantada (M issa cantata, cum cantu) no sen- 
(ido litúrgico é “a que o celebrante canta sem diácono e sub
diácono” (M. rit. cel. VI, 8 ) ,  missa de deão ou guardião; 
nao é, porém, a missa rezada acompanhada de canto.

b) Missa solene é a mesma missa cantada com minis- 
Ihik sacros e canto do celebrante.

c) Missa privada  é a missa sem canto do celebrante.
Quando a rubrica (por ex., 7 de out.) ou o ordo pres

creve que alguma comemoração se deve rezar na missa pri- 
v.'itla, por missa privada se entende a missa sem canto do 
C ou a missa não conventual. (A. M. V, 1.) Portanto tais 
(iHiicniorações não se podem omitir na missa pontifical de or
denação rezada na festa de um santo (d. 3642, ad 3 ) ,  nem 
iia missa paroquial, (d. 3937 ad 3.)

d) Mrssa pontifical é a missa celebrada pelos bispos ou 
dignitários, privilegiados revestidos dos paramentos pontifi
cais. Pode ser solene ou rezada.

2. Quanto à assistência  distinguem-se missa pública e 
piivada.

a) A missa privada é a missa celebrada sem assistência 
(lo povo ou por devoção particular.

b) Missa pública é a missa celebrada com assistência 
do povo ou de urna comunidade. Tais são as conventuais e 
p.ii i>e|uiais.
ófil. Missa paroquial pode-se entender em sentido lato e 
I esl rito. Em sentido lato é a que se diz com assistência dos 
paroquianos nos domingos e festas. Pois o d. 3887 supõe 
i|iic há missa paroquial também sem aplicação peio povo. 
Lm sentido restrito significa a que se diz com aplicação pelo 
|iovo (d. 3887).  Pode-se celebrar com alguma solenidade, p.
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ex., cantada, ou quando rezada, celebrada com dois aiii-' 
dantes (d. 30,59 ad 7) c mais .velas. (L. c. ad 9.) Em ge
ral deve ser conforme ao ofício do dia. (d. 4269 ad 8.)

M as são permitidas também as tnissas votivas (A. M. II, n. I I ;
d. 4372, ad S ), p. ex., do patrono, titular, dedicação, trasladadim 
para o domingo; não, porém, a  de Jesus Cristo Sumo Sacerdole 
(1 1 .1 1 1 .3 6 ), nas igre jas onde h o u ver'só  um sacerdote, se urge ji 
missa pproquial, iiem a rnissa votiva do S. Coração de Jesus. (il. 
4093 ad 2 .) Neste caso diz-se a missa do dia com oração da niissii 
votiva com uma conclusão, tudo conforme as regras para a i i i íh h í i  
votiva solene. (Epii. Lit. Í938, p. 6.) Cf. 729.

552. Chama-se m issa conventiial a que junto com a salmo- 
dia das horas canônicas forma, como parte integrante^ o ofi 
cio divino celebrado no côro das igrejas catedrais, colegia- 
das e conventos, (cân. 413, § 2.) Logo não é a missa cele
brada com assistência de uma irmandade ou do povo im 
sentido popuiar.

Por isso insere-se no ofício divino de modo diferente:
a) depois da têrça nos dias de duplex, semiduplex, e nos do
mingos (também nos antecipados), na vigília da epifani;i 
e do natal, se tem ocorrência com o domingo, nos dias dii 
rante as oitavas; b) depois da sexta nos dias de simplex uo 
dia da missa do domingo que íôra adiada, na féria menor 
e na vigília da ascensão; c) depois da noa na féria maiot 
(advento, quaresma, etc.), nas demais vigílias com jejum; 
no dia de finados; no dia de missa votiva solene; d) depois 
de prima no dia de missâ de réquie fora do dia de finados. 
(Rub. gen. XV, 2-5.)

Esta missa de per si deve ser can(ada todos os dias 
(cân. 413, § 1. 2 ) ;  nas casas religiosas jtpde ser celebrad.i 
sem canto. (Cân. 610, § 2.) Deve ser aplfcada pelos ben
feitores. (Cân. 417, §  1.)

Em geral deve ser conforme ao ofício do dia, pois (|iu' 
faz parte do ofício divino. Contudo há várias exceções enu
meradas nas novas rubricas. (A. M. tit. I.)

A rnissa conventual, ainda mesino rezada, tem os pri
vilégios de missa cantada: a) na missa de duplex  de 2." 
classe não é comemorado o sim plex; b) não se dizem as Irés 
Ave-Marias depois da missa; c) podem-se acender mais de 
duas velas e pode haver dois ajudantes de missa.
553. 3. Quanto ao ofício, há missa conforme e missa não 
conforme ao ofício, a) Conforme ao ofício é a missa do 
dia: de uma festa, domingo, féria ou vigília. Nãô confor-
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nil's ao ofício são as missas votivas e de réquie (exceto no 
dia de finados).

4. Quanto ao rito, as missas são dc rito duplex, senii- 
iliiplex e simplex.

,5. M issa cam pal é a m issa.celebrad a ao ar livre. Só é permitida 
l oiii licença do Bispo (cân. 822 § 4 ; C. B. 202 § 3 ) por necessidade 
cin casos extraordinários, e não para solenizar festas profanas. Pois 
ê Ir,adição antiquissima e universal, ensinada pelos S S , Padres, que o 
lugar destinado para a m issa é a igreja  (S . C. dos Sacr, 26-7-1924.) 
Sc o Bispo outorgar a licenca deve-se observar o morin pre.scrito. 
(S. R. C. 26-3-1929, A. A, S .)

"R a ra  evitar que sejam  dispersados fragm entos da santa hóstia, 
r mister providenciar que o altar em que se dirá a missa este ja  
I liberto por tábuas em três lados, ou que se estenda sôbre o aitar 
uma tenda, que desça em três lados em form a de edificio, peio 
i|ii:d o altar este ja  ao abrigo dos ventos, ou de outro modo que 
m nesponda à reverência a m istério tão sublime.”

§ 114. AS PA R T E S MUTÁVEIS DA MISSA
[>54. 1, 0  salmo fudica  não se reza nas missas de réquie
lu'iu nas das férias do tempo da paixão, mas está prescrito 
iiuslc tempo nas missas festivas e votivas.

2. O Íntróito omite-se na missa do sábado santo e da 
vigília de pentecostes, sendo precedida das profecias. No 
li'inpo da páscoa acrescentam-se dois aleluias ao inlróito, sc 
não liouver. O Gloria Patri omite-sc, se se tiver omitido o 
mill no fndica,

3. O Glória  sempre se diz:» 1. Se no ofício se disse o 
/V Deum; 2, portanto também nos domingos antecipados 
d('|)ois da epifania e de pentecostes; 3. nas missas adiadas, 
qiiando se dizem dentro de uma oitava privilegiada e den- 
lio do tempo pascal; 4. nas férias do tempo pascal, exceto' 
;i segunda-feira das rogações; 5. nas festas, exceto na dos 
Ss. Inocentes se não cair no domingo ou não for de rito de
1." classe. No oitavo dia se diz o Gloria. (Rubr. in festo.), 
A côr nas missas votivas é encarnada; 6. na qiiinta-feira 
santa, e no sábado santo: 7. na missa votiva de Nossa Se- 
nliora no sábado; 8. nas missas dos anjos ou de um anjo. 
Aliás as missas votivas privadas não têm Glória.

4. O Glória nunca se diz nas missas celebradas com 
paramentos roxos ou pretos. Quando há Glória, também se 
diz Ite, Missa est. Se não há Glória, diz-se Benedicam us 
I lamino, voltado para o altar.
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» I §  115. NUMERO E DIVISÃO DAS ORAÇÕES

555. Etn geral pode-se dizer que o número das oraçõe» 
cresce, decrescendo o rito.

1. As missas de rito duplex, por via de. regra, têm uma 
|i' „ oração (Secreta, póscomunhão) -prescrita.

2. As missas de rito sem iduplex  têm dc ordinário três
orações prescritas, nem admitem mais.

3. As missas de rito simplex  têm de ordinário três ora 
ções prescritas e permitem nos dias de rito simplex  conuiiii

, , , nas missas rezadas, cinco ou sete (o número c sempre ím
par) orações. Nas férias privilegiadas nenhuma oração k(‘
pode acrescentar. (A. M. VI, 6.)

4. Êste número regular das orações é às vêzes modifi
cado por comemorações ocorrentes ou coletas imperadas.

556. 5. E xceções, a) Uma oração se diz no domingo de
ramos e nas vigílias do natal (fora do domingo) e de pen 
íecostes. b) Duas orações se dizem de ordinário nos doiiiin -

' gos durante uma oitava, nas missas desde o domingo alé
ao sábado da páscòa (A. M. VI, 1), na oitava de pentecos 
tes, e no dia durante uma oitava comum, para o qual íôr;i 

I adiada a missa do domingo impedido (S . R. C. Bnmen,
3 .3 .1 9 3 6 )  e provavelmente em qualquer missa de domingo 

„ adiada (Eph. Lit. 1937; I. P. p. 165);  c) em tôdas as mis
sas, ein que .se faz a comemoração dum duplex  (A. M. VI, 
í ) .  Se, portanto, na missa do d.omingo ou de uma féria é 

■ comemorado um duplex, devem-se rezar, de ordinário, duas'
" orações, uma do domingo ou da féria, ouHxa ào  duplex. So

numa missa de féria ou votiva privada ^ c o m e m o ra  iiiii 
semiduplex, não é lícito tomar mais oraçõe.s ad  libitum. N,as 
missas do tempo da paixão com duas orações prescritas p o -  

; de-se completar o número de cinco ou sete à livre escollia.
(Cf. n. 3.)

1 Na missa de uma festa duplex  em gera! há tantas or.a
ções, quantas há nas laudes. 

i  Algumas exceções. Na missa cantada (n. 550) ou convcntiinl
r  (n. 552) omite-se a) nas festas de 1.“ classe a comemoração de
I um oitavo dia comum, uma festa duplex ou sem iduplex  (as festas ilo

Senhor não se om item ); b ) nas festas de 2." classe a comemoração 
de oitavo dia sim plex  ou de festa  simplex. E stas comemorações de 
vem-se dizer na missa rezada. (A.' M. V, 1.)

6. Mais de três orações  se dizem nas missas com co 
memorações de festas, oitavas; ou da oração Fidelium  ou da
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liii()(‘r,'HÍa. Neste caso não se observa a lei do mírnero ímpar 
iKiH missas de simplex.

7. As orações dividem-se a) em orações ordinárias pres- 
( lilas; b) extraordinárias prescritas ou imperadas (5 6 4 ) ;
I ) uxlraordinárias livres ou facultativas (572 ) .

§ 116. AS ORAÇOES PRESCRELAS

.557. I . Há três espécies de orações prescritas: a oração do 
dia, chamada assim porque se diz em tôdas as horas, as co- 
imaiiorações de festas, oitavas, etc., e a oração do tempo 
(pro diversiíate femporum assignata).

a) Para comemorar uma féria das quatro têmporas, 
qui' lem mais orações, toma-se a primeira que está logo de
pois do intróito. Corresponde à oração do ofício (oração 
do dia).

b) Comemorações especiais ou orações especiais cha- 
iimm-se as orações de festas, férias, vigílias ocorrentes. Na 
missa, de ordinário, fazem-se as comemorações prescritas 
ii.is laudes.
558. As orações do tempo destinadas a completar o núme- 
(o prescrito de 3 (ou 2) orações nas missas de sem iduplex  
f  simplex  estão marcadas na folhinha (Ordo) da diocese, 
coiilorme o tempo (A. M. V I ) :  advento, quaresma, oitavas, 
vigílias. Se, por conseguinte, com duas comemorações de 
lestas ocorrentes o número de 3 orações está completo, ou 
eom uma comemoração da festa ocorrente o número de 2, 
as orações do tempo se omitem. Se houver só uma comerno-
I ação de festa ocorrente, a primeira oração do tempo é re- 
/ada em terceiro lugar e a segunda oração do tempo se 
■ miite.

Se a festa de S. Hermenegildo (13 abr.) cai no tempo 
da páscoa, as orações do tempo são duas: Concede c E ccle- 
sia‘; se no tempo da paixão, a 2p  oração é da féria, a ter
ceira (que seria , a 1.“ do tempo) se omite.

3. Sc na folhinha está marcada a oração Concede (no 
leiiipo da Páscoa, etc.) entende-se Concede nos fâm ulos tuos, 
(Ia missa votiva de Nossa Senhora, não a primeira das “ora- 
lioues diversae” Concede .qucesumtis.
559. 4, Na oração A cunctis a) qualquer sacerdote deve in
serir sempre à letra N o nome do santo titular da igreja ou 
caj)da pública em que, actu, diz a missa não do patrono do
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lugar. (Rubr. Doni. 3. p. Hp.; Eph. Lit. 1931 p. 413.) Se a 
igreja ou capela é dedicada a uma Pessoa divina, Cristo Rei, 
Nosso Senhor do Bonfim, ou a uni mistério, p. ex., da SS. 
Trindade, omitc-se o titular. Deixa-se igualmente, quando 
se diz a missa do titular ou .se faz comemoração dêle ou 
0 seu nome ocorre na oração A cunctis. Neste caso omi- 
tcrn-se as palavras: atqiie beato N, e o nome, p. ex., de S. 
José on dc S. Pedro e S. Paulo.

Nos seminários, conventos e hospitais insere-se o titu
lar da capela pública anexa, se houver; não havendo, o titu
lar da capela principal do estabelecimento, caso seja benia 
solenemente. Se falta esta bênção, não se insere nenhiini 
nome.

b) Os regulares (d. 3758) podem nomear além do ti
tular e depois dêle, se ambos os santos são confessores, o 
nome do seu santo fundador, e isto em qualquer parte, por
que êste privilégio ê pessoal.

c) Se. houver dois ou mais titulares jgualmente princi
pais, inserem-se todos.

d) Os santos são nomeados conforme a ordem da la 
dainha de todos os santos, portanto, os anjos antes de S. 
João Batista.

560. 5. A rubrica: tcrtia oratin ad  libiiuni (d icen da)  n;io 
significa que seja livre dizer ou não dizer a terceira or.a- 
ção, mas que se deve rezar uma terceira oração. Esta, |io- 
rém, é de livre escolha entre as oraiioncs diversce ou de uma 
missa, que pode ser dita como missa votiva. Não se pode 
tomar a oração dc um santo já  mencionado no A cunctis, p. 
ex., de Nossa Senhora, nem a oração D ef end e'dgpois  de A 
cunctis (d. 3767 ad 2 4 ) ,  nem uma oração já  prescrita, p. ex., 
Fidelimn  ou a imperada prescrita pela igreja (pro episcopo, 
p ap a )  mas sim a imperada prescrita pelo ordinário, com a 
qual se satisfaz aos dois preceitos. (A. M. Vi, 4.)

561. 6. Distribuição das orações. Se numa igreja no mes
mo dia não só a missa do dia foi repetida (caso em (jue 
se não muda nada) mas houver diferentes missas do ofício 
(p. ex., da festa e da féria), ou diferentes missas votivas 
(exceto as missas de réquie) cantadas ou conventuais, guar
da-se a diferença possível. Por isso:

1. Nenhuma das duas (ou mais) missas cantadas é co
memorada na outra, nem a primeira na segunda, nem a se-
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gimda na primeira. Cada uma fica com as suas partes pró- 
piias, com o seu Credo, com seu prefácio próprio se tiver, 
I 'oiiiiniínicantes, último evangelho.

2. Quanto às com em orações há 3 casos:
a) Primeiro caso. Canta-sc a missa do dia. Neste caso 

MH comemorações são cantadas tia missa do dia. A outra mis- 
N(i cantada toma as orações da respectiva missa votiva.

b) Segundo ca.so. Se a missa do dia se omite e são can- 
liidas só missas votivas, na primeira destas se acrescentam 
tiN comemorações e nas seguintes as orações do tempo, pró
prias das missas votivas respectivas.

c) Terceiro caso. Se as rubricas permitem neste dia mis- 
sa.s diversas (de vigília, de féria, uma festa duplex ou se- 
iiiiduplex), as comemorações são distribuídas conforme a ín
dole das missas cantadas; a vigília é comemorada na missa 
da íéria e vice-versa, a oitava na missa da festa.

5(13. 3. Se as orações do tempo são necessárias para com-
plclar 0 número prescrito, na missa de uma vigília, ou de 
uma oitava, ou na missa que tenha comemorações destas, 

^  ili/.cm-se as orações prescritas para a vigília e para a oita
va: Concede, etc.; nas missas restantes as orações do tem
po, p. ex., A canctis.

4. Em tôdas estas inissas diz-se a imperada conforme 
i\s rubricas.

§ 117. AS ORAÇÕES IMPERADAS
504. Orações imperadas são orações prescritas fora do ofí
cio do dia ou pelo bispo diocesano ou 'por decretos gerais 
ou pelas rubricas (orationes votiva; late dictcc). No dia, em 
(|ue são prescritas, se devem dizer tanto nas missas rezadas 
I oiiio nas missas cantadas e solenes. Nas missas dè réquie
ii.io é permitida nenhuma oração por vivos, portanto nem a 
imperada (Rubr. gen. VII, 6) que não é por defuntos. (Cf.
II. 570.)

1. A im perada prescrita peto ordinário. 1. Em geral: 
u) estas imperadas nunca podem ser mais de duas; b) a 
imperada nunca se junta sob uma conclusão à oraçao do 
dia, mas é rezada ou cantada sub distincta conclusione ou 
acrescentada às comemorações ou orações do tempo, se hou
ver; c) pode substituir a prescrita tertia oratio ad  libitum. 
•Si' a rubrica prescreve Ecclesice vel pro P apa  e a imperada

de L itu rg ia  —  18
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D

«

fôr também j)ro Papa, com a única oração pro P apa  cunipic 
se o duplo preceito. Sc a imperada é E cdesice, reza-se só 
esta. Sc a rubrica prescreve E cdesice e  a imperada fôr pro 
Papa, devem-se rezar as duas orações.

565. 2. Distinguem-se a imperada simples e pro rc grnvi 
A imperada simples omite-se:

1) nas festas de 1.“ e 2.'' classe;
2)  nos domingos de 1.“ e 2P classe (advento, setuagé 

sima alé ao domingo depois de páscoa, inclusive);
3) Nas férias privilegiadas (Quarta-feira de cinza, .se

mana santa) e nas vigílias privilegiadas (natal, epifaiii;i, 
pentecostes);

4 )  Nas oitavas privilegiadas (natal, epifania, páscoa, 
ascensão, pentecostes. Corpo de Deus, S, Coração de Jesus);

5)  nas missas votivas solenes;
6 )  quando já  há quatro orações rezadas iuxta rui>ri 

cas, p. ex., pro gratiarum actione, acrescentada à primeira 
sob uma só conclusão; ou Fideiium, do SS. Sacramento, pro 
Papa, Episcopo  (d. 4294 ad 3) ou pro seipso sacerdote  de
pois de 3 outras prescritas. Sendo prescritas duas impera 
das, devem-se rezar as duas (d. 4288 ad 5 ) ,  ainda mesmo 
numa missa com 3 orações;

7 )  nas missas dos defuntos.

566. 8) No caso de identidade. A imperada pro pace omi
te-se na missa de S. Irineu, porquanto tem a secreta e pós- 
conmnhão da missa pro P ace  (d. 3164) .  A imperada pro 
Papa, prescrita pelo bispo, omite-se nos aniversários da 
eleição e consagração do bispo (d. 3213\ad 1), por scr ;i 
mesma.

567. 3. A imperada prescrita pelo ordinário e por éle de 
clarada pro re gravi, omite-se somente a) nas vigílias dc n;i 
tal e pentecostes; b) no domingo de ramos; c) em tôdas as 
festas de 1> classe. Acrescentam-se portanto também iias 
missas votivas solenes sub distinda conclusione e nas mis
sas, que já têm 4 orações.

As imperadas prescritas pelo bispo com os têrmos ex
plícitos pro re gravi etiam in duplidbus l E  ciassis omilem- 
se nos dias de natal, epifania, quinta-feira santa, sáb;uli) 
santo, páscoa, ascensão, pentecostes, SS. Trindade, Cmpo 
de Deus, S. Coração de Jesus, Cristo Rei.
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Sc houver rnais de uma imperada, guarda-se a ordem 
ilii dignidade, portanto a pro re gravi se põe antes da ordi- 
ii.iiia. Se as duas são pro re gravi ou ordinárias, guarda-se 
(I ordem das ladainhas, das missas votivas diversas e das 
mações diversas, como eshão no missal. (A. M. VI n. 5.)

II. A oração do SS. Sacramento. 1. omite-se a) nas 
liilHHas de réquie; b) nas missas de mistério idêntico; S. Co
ração, Preciosíssimo Sangue, S. Cruz, SS. Redentor, pois 
t|iie são memória passionis (d. 3924 ad 4 ) ;  c) na exposi
ção privada (d. 4120 ad 7 ) ;

2. deve-se acrescentar em tôdas as missas (de misté- 
ilo não idêntico), que a) no altar da  exposição  são rezadas 
oii cantadas antes de uma exposição mais prolongada sem 
Inlerrnpção das funções ou durante uma exposição curta ou
III.lis prolongada; b) nos outros altares é rezada ou cantada 
Mi'i, (|iiando a exposição é prolongada, i. é, continua depois
11.1 última missa ou função litúrgica pelo espaço de uma 
lioi;i mais ou menos ou na exposição das XL Horas; não, 
pmém, numa exposição curta, p. ex., para Te Deum, ou 
p.ira dar a bênção eucarística; c) diz-se depois das orações 
piescritas, mas antes da imperada, mesmo quando esta é do 
I splrito Santo.

h«9. 111. A oração .pro Fidci Propagatione como imperada
pro re gravi no domingo antes da festa de Cristo Rei. (A. 
A S. 1927, p. 23.)

IV. A oração pro P apa  no dia da eleição e coroação do
l ’,ipa e a oração pro E piscopo  (da missa: in anniversario
ctccHonis E p .)  no dia da eleição ou trasladação e da consa-
giaçáo. (Add. M. II, 4, 5.)

hVb. V. A oração Fidelimn  pelos defuntos está prescrita
l.im b ém  nas missas privadas (não só conventuais) e mis- 
'.,i:. votivas privadas 1) fora do mês de novembro, do ad- 
vi'iilo, da quaresma, do tempo pascal, no primeiro dia do 
iiics eiii que se reza o ofício da féria (d e  e a )  e não ocorrer 
iiiii di.i das quatro têmporas, uma vigília ou a míssa adia-
11.1 (In domingo; 2 )  fora da quaresma e do tempo pascal, 
na segunda-feira de cada semana, em que se rezar o ofício
d.i l('TÍa e não ocorrer uma vigília ou a missa adiada do 
dommgo; 3 )  ocupa sempre o penúltimo lugar entre tôdas 
HM orações inclusive as ajuntadas livremente.

m*
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P. ex., numa missa votiva com 3 orações: 1 . or. vot.; 2. od
e io ; 3. or. do tempo; 4. F id .; 5. pro seipso. Se houver 2 impera« 
•das: I. or. v o t ;  2. o f.; 3. or. do tempo; 4. Im per.; 5. F id .; 6. Iraper.; 
4 )  não é admitida para com pletar o número prescrito de 3 ora
ções, mas é contada para omitir a imperada, p. ex., numa féria; 
1. de féria ; 2. A cunctis; 3. F id .; 4. ad lihitum ; a imperada cai ))or 
serem 4 orações. Se fõsse uma imperada “pro re gravi”, seria: I, 
de fé ria ; 2. A cunctis; 3. a d  libitum ; 4. F id .; 5. Imper. 5 ) devc-ae 
dizer também na presença do SS . Sacram ento exposto, (d. 4327 
,ad 2.)

S e  o prim eiro d ia  do m ês em questão co incid ir com uraa segunda-foini 
•das mencionad.as, a  oragão F id eliu m  satisfaz  ao duplo preceito. A impnoi- 
d a  pro defuncto episcopo; “D eus qui in ter ap osto licos”, uo aniversário  <lo 
d ia  de m orte, p rescrita  pelo C. B . c. 47 § 2, conform e à  reg ra  geral jimii 
■a co leta  dos defuntos (A. M. V I, 4) está  p ro ib id a n as m issas: 1) em (jum 
e s tá  proibida a  im perada sim ples (n. 565); 2) celebrad as de ofieio duiilcH 
■o u  sem iduplex ou com comemoragão de um  dêstes d o is ; 3) de tompo 
pascal, que não são de ré q u ie ; 4) de réqu ie que não adm item  três  oragOiw,

E s ta  im perada ou co le ta  se  deve dizer a )  no penúltim o lugar oitlrti 
a s  orações p rescritas ou perm itidas n as m issas que não são de réi|iilu 
(A. M. V I, 6 ) ; b ) em terceiro  lug'ar nas m issas de réquie. P ois dm-H 
ocupar o lugar depois das orações p rescritas e an tes  de Fid eliu m  ou líiiii 
•orações que o C talvez qu isesse acrescen tar. (R u b. gen. 5, 4.)

Se o C na m issa co tid ian a  de réquie quisesse a crescen tar uma volivi* 
te r ia  as orações: 1) D eus qui in ter a p o st.; 2) D eus v e n i* ;  3) Imporiiiln 
pro defuncto (n. 6) (D a nobis, D om ine” (n. 575-560); 4) V o tiv a ; 5) FidcMiiin

P a ia  exp licar a re g ra  do penúltim o iu g ar p ara  a  oração pelos dclim 
tos, D urando (IV , c. 15, n. 16) a lega o axiom a tirad o do antigo dlriillo 
can ôn ico : F in is  ad usum  d e b et re torq u erl p rin cip lu m ; o fim  devo noi 
coerente com seu inicio, m encionado tam bém  por Inocôncio I I I .  (M L, 21'/, 
p. 815.) A coerência e a harm onia exigem  êste lugar. P elos vivos so roxa 
n a  p rim eira  oração, pelos vivos se deve orar na últim a. D eus ama ii 
,ordem. Além  disso a  inclusão en tre  as orações pelos vivos sig n ifica  ii. ch- 
r id ad e que abraça  os d efu n tos com os su frág ios e b aseia-se  no dogiriii 
A exclusão  da oraç.ão por vivos n a  m issa por defuntos ind ica quo im 
vivos não podem ser socorrid os pelos defuntos (K u br. general. V II, u. 61 
e  tem  o seu  fundam ento no uso da Ig re ja .

571. VI. Por ter alguma semelhança coni as orações siipra, 
se ja  mencionada á oração pro seipso .sacerdote (entre ; i n  

orationes diverste n. 20) no dia aniversário da própria or» 
denação sacerdotal.

1. E ’ perm itida, não p re sc r ita ; 2. deve-se contar dum dia  fixo  (1(1 
m ês, não de um d ia  m õvcl, p. ex.. tê rça -fe ira  da p áscoa ; .3. se o anlverNá" 
r io  cai n as vig ilias de n ata l e pentecostes, no dom ingo de ramoM ou 
n um a fe s ta  de 1.« clas.se, a  oração é proibida, m as poete se r  transínrld« 
p a ra  o  d ia  livre seg u in te  m ais próxim o; 4. é proib id a nã~~missa do do 
fu ritos; 5. reza-se depois das orações p rescritas peias rubric,as, purbudo 
depois d a  oração do SS. Sacram ento, m as an tes da im perada. J á  na Idndo 
m édia se  celebrav a  êste  “d ia  n ata líc io ” com p re ferên cia  ao “dia iia lid r 
cio genuino" do nascim ento corporal. (B ona.)

§  118. AS ORAÇOES FACULTATIVAS 
E ORDEM  DAS ORAÇOES

572. I. Em tôdas as missas privadas e missas votivas pri 
vadas rezadas num dia de rito simplex, o celebrante piuli’ 
acrescentar às orações prescritas outras de escolha livre 
(orationes votivce stricte dictce) ou entre as orationes dl~ 
versce ou de uma missa aliás permitida como missa volivn 
ou, fora do tempo pascal, pelos defuntos.
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a )  Ê stes  dias são as vigílias com uns e tôdas as  férias,
t'\ceto as privilegiadas (Quarta-feira de cinza, semana san - 

I  l.i), festas de rito simplex, S. Maria in S abbato .
H  b) Não são permitidas nas missas cantadas nem nas-
■ ; missas votivas rezadas numa festa semiduplex, nem nas mis-
I nas de féria ou vigília, em que se deve fazer a comemora-
■; i.iu dc uma festa duplex  ou semiduplex.
■ c) Estas orações dizem-se depois de tôdas as outras,
I mclusive a imperada.

I 573. d) O número total das orações deve ser ímpar e mm-
I ; iM exceder sete. Se, portanto, a rubrica prescreve 3 orações,

pi i mitem-se 2 ou 4 outras. Se prescreve 4, são permitidas 
I lui 3; p. ex., no dia 31 de outubro, vigília de todos os 
n.mios: 1. Vig.; 2. Spir. S .; 3. C oncede; portanto, permitem- 
líi' 2 ou 4 orações facultativas; se a quarta é imperada, só 
I im 3.

e) A oração por defuntos, que se quer inserir, deve-se
jiòc sempre no penúltimo lugar. Pode ser rezada também 
mmia missa não aplicada por defuntos ou quando está pres- 
i rilo Omnipotens, pro vivis et defunctis.

574. 2. Ordem das orações. Com a primeira conclusão íica 
fi) a oração do dia; b) eni algumas missas, a rubrica pres- 
I irve uma segunda oração para ser rezada junto com a 
piimeira sem novo Oremus, com uma só conclusão; a ora- 
ç.in pro gratiarum actione; pro ordinandis; ou em missas 
do dia, que subsituem missas votivas impedidas: de SS. 
Sacramento, S. Corde, pro sponsis.

Com a segunda conclusão ficam; 1. as comemorações 
. ■ dl' um ofício ocorrente; 2. as orações do tempo; 3. as ora

ções imperadas (votivas prescritas): a) do SS. Sacramento, 
l o g o  depois das prescritas pelas rubricas; b )  pro Papa, 
E piscopo; c) pro F idei P ropagatione; d) pro gratiarum ac -  
I Io lie, quando está prescrita numa missa de tcm pore; c )  pro 
seipso sacerdote; f)  Fideiium ; g) Imperada; 4. as orações 
vol ivas facultativas. Nestas guarda-se a ordem das ladai
nhas (SS . Cor antes do Spirit. S .), das missas vptivas di- 
versas e oraíiones diverscz.

Com a terceira conclusão fica oratio super poputum  nas 
miasas de féria durante o tempo da quaresma e paixão de- 
|ioi:, (la póscomunhão.
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( ' 575. 3. Mudanças. Em geral nas orações nada sc pode niii -
1̂' dar, sem consultar a S. R. C. (d. 2572 ad 10; 17.)

Somente no caso dc identidade, aplica-sc a regra (Rnlir, 
pí Gen. Miss. VII, 8 ) :  Quando sc diz mais de nma oração, e
1̂ 1 uma delas fôr idêntica com outra, que se segue, a segumlíi
t oração idêntica deve-se substituir por outra diferente tirada
! do comum ou do próprio dos santos. O mesmo se faz nas

secretas e póscomunhões. P. ex., durante a oitava de S. Isa
bel (19 de nov.) ocorre a festa de S. Cecília (22 de nov.) 
com a póscomunhão Satiasti Domine. Neste caso a pós 
comunhão de S. Isabel, do mesmo teor, tira-se do Comni, 
non Virg. I : Auxilientiir, omitindo-se Martyre tua. Se a se 
gunda oração idêntica é imperada, omite-se.

§  119. EPÍSTO LA, SEQÜÊNCIA, EVANGELHO, CREDO
576. 1. A epístola e o evangelho  de uma missa de Çommii 
ni podem-se trocar com a epístola e o evangelho de outra 
missa do mesmo Commune, ou com as epístolas e evange 
lhos acrescentados a êste Commune, contanto que não esteja 
prescrita uma missa própria ou uma epístola ou evangelho 
próprio. P. ex., na festa de S. Antonino (10 maio) ern In 
gar da epístola E cce Sacerdos  pode-se tomar Plnris fucli 
siint ou Omnis Pontifex  ou Mementote prceposiiorum. (Riib, 
spec. ante Com. imius Mart.) As missas de réquie não têm 
êste privilégio.
577. 2. A seqüência  das missas de páscoa, pentecostes,' 
Corpo de Deus, Nossa Senhora das Dores a) é obrigatória 
em tôdas as missas cantadas e conventuais,\que se dizem 
na oitava destas festas. (A. M. VII, 2 .)  Por conscgiiinle 
não se diz, se a missa não é a da oitava. A missa canlad.i 
do domingo durante a oitava de Corpo de Deus, p. ex., mão 
tem a seqüência, nem a missa cantada de S. Luís Gonzaga, 
onde êle é padroeiro da igreja, nem a missa votiva Terrihl- 
lis na consagração dc uma igreja durante a oitava da pás
coa. b) nas missas rezadas, 1. é obrigatória na oitava da 
páscoa e de pentecostes; Lauda Sion  e Stabat Mater só na 
festa e no oitavo dia; 2. pode ser rezada ou omitida diiraiilt: 
a oitava do Corpo de Deus e das Dores; c) nas missas vo 
tivas do SS. Sacramento e das Dores a seqüência é proilrida. 
(d. 2550 ad 2 ; 1490 ad 2.)
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ti7H. 3. Credo. I. Reza-se 1. em razão da missa, conforme 
A sigla “DAPAR credit” : D =  Dominus (Trin ltas), Domi- 
iiini, Dedicatio, Domina, D octor; —  A =  Angelus, A posto- 
lir,, Maria M agdalena, apostoiorum  apostola ; —  PA P atro- 
iiir. (7'ifu larís): São José como padroeiro da igreja, os pa- 
diDciros principais do lugar e da igreja, os fundadores e as 
fi'slas titulares das ordens e congregações, embora estas não 
li iiliain ofício coral e não estejam obrigadas ao ofício divino. 
|S. R. C. 23 Dec. 1933.) Na festa durante a oitava do ti- 
liilar da igreja catedral o Credo é obrigatório em tôdas as 
llpvjas da diocese (S. R. C. 6 -5 -1940 ; Eph. L. p. 1 3 ) ;  —  
I-’ Peliquia, se na igreja respectiva se guarda uma reiiquia 
liisignis. (Cân. 1281 §  2.)

As festas secundárias dos doutores, padroeiros princi- 
|),‘iÍR, titulares e fundadores têm Credo, se a festa é ao me
nos de rito duplex. —  Se a festa tem Credo, também a oi-
l.tva o tem, mesmo num dia, em que a oitava não é come- 
niiirada, p. ex., na festa de S. Ana a 26 de julho, durante 
a oitava de S. Tiago (se é padroeiro). A oitava sim plex
ii.io tem Credo.

2. Em razão da comemoração, têm Credo as missas de 
illo semiduplex  ou duplex, cm que é mencionada uma festa 
r o m  Credo; p. ex., se a festa de S. Apolònia (9 íev.) é ce- 
li brada nunia igreja e comemorado S. Cirilo, a missa de S. 
Apolònia tem Credo.

579. n. O Credo não é recitado conforme a sigla “MUCS 
non credit” . M =  Martyr; U =  Virgo, Vidua; C =  Confes
sor; S =  Simplex. Sim plex  nunca tem Credo (A. M. VII, 3 ) ,  
p. ex., a missa de uma féria da quaresma com comemoração 
da festa de um doutor da igreja. Tais missas são as mis
sas de férias, de vigílias comuns, de B. M. in Sabbato, de 
um santo de rito simplex, de domingo impedido e que foi 
;i(liada com ofício de féria. Se, porém, tal missa adiada cai 
dentro de uma oitava privilegiada para a Igreja universal, 
l e m  Credo.

As missas de MUC, por via de regra, não têm Credo. 
K’ecebcm, porém, o Credo a) quando lhes compete como mis- 
s.i.s de PAR (Padroeiro, R elíq .) ; b) quando é comemorada 
uma missa de DAPAR.
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§  120. PREFÁCIO E COMMUNICANTES

580. 1. A regra geral (A. M, VIÍI) prescreve que em c;ul.i 
missa se diga:

a) O prefácio próprio, se o tiver (Apostolorum, M. voL 
de SS. Corde, de Beata, R equiem );

b) se não tiver, o prefácio próprio da missa ou do ofí
cio comemorado em primeiro lugar;

c) na falta dèste, o próprio da oitava comum, embor.i 
não comemorada por ocorrência de rito alto (2.® classe) tl;i 
festa celebrada;

d) se faltar êste, o próprio de tem pore (Ouaresma, pai
xão, pentecostes);

e) se êste faitar, o prefácio comum.
o canto do prefácio  obedece à re g ra  seg u in te  do M issa l; (R u br. ail(o 

praef. in  N at. D o m .): Os prefácios com canto solene são prescritos ein 
tôd as as m issas de um oficio  de rito  du plex ou sem idu plex e nas mln 

■ sa s  votivas solenes. N unca se usam  nas m issas de rito  sim ples ou iiiiri 
m issas votivas privadas. U m a com em orasão ou um a oitava com prefácio 
próprio  com unica à  m issa  o direito  ao te x to  do p refácio  e não ao cauto 
solene, a não ser que o ta l canto  deva com p etir à  m issa  a  celebrar.

581. 2. Na m issa do domingo diz-se:
a) per annum, o prefácio da SS . Trindade, inclusive no domiugu 

antecipado; sendo próprio dêle precede aos prefácios próprios de itiiiii 
festa, oitava (N. Senhora no advento), ainda mesmo uma oitava cu 
mum de N. Senhor (T ransfiguraçrão);

b ) 110 tempo da quaresm a, paixão e páscoa, o prefácio do 
tempo.

c) dentro das oitavas privilegiadas de natal, epifania, ascensfio, 
Corpo de Deu.s, S. Coração dc Jesus, o prefácio da oitava; se u 
oitava não é comemorada, da S S . Trindade;

582. 3. Nas missas de féria  diz-se:
a) 0 prefácio do tempo, embora a festa coniemoratl.i 

tenha próprio (d. 4289 ad 4) , p. ex., a missa dar sexta-feira 
da paixão tem o prefácio da cruz, c não de Nossa Senliora, 
cuja festa é comemorada;

b) senão, o prefácio comum, inclusive nas missas adia 
das do domingo;

c) nas missas do tempo do advento nunca se diz o pre 
fácio de Nossa Senhora; p. ex., na quarta-feira das quatm 
têmporas, apesar da comemoração de B eata, diz-se o pre 
fácio comum, no domingo, o da SS. Trindade.

583. 4. Particularidades: a) o prefácio de natal diz-se em
tôdas as missas ocorrentes dentro da oitava do natal, sc fòi
comemorada;
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b) Ü prefácio dos Apóstolos está prescrito na missa dos 
"i.inlos papas. (Rubr. spec, in missa, S. R. C., 9-Í-42.)  Mas 
iiao se pode dizer, se a comemoração do santo papa é pre- 
II Ilida de outra comemoração com direito a prefácio pró- 
jiiio. Por exemplo: a missa de S. Casimiro (4  de março) 
iiiin comemoração do santo papa S. Lúcio, na quaresma
ii.'iii admite o prefácio dos apóstolos, porque a comemoração
11.1 ícria da quaresma precede e teni o seu prefácio próprio
11.1 (luaresma. '

Alóm do prefácio, os santos papas todos têm  as orações d a  m issa : Si 
ililicJn, com poucas exceções. Conservam  a  su a p rim eira  oração p róp ria : 
!1 Marcelo (16 de ja n e ir o ) ;  S. P io  V  (5 de m a io ) ; S. Celestino (19 de 
iiiiilot; S. G regório  V II, (25 de m aio). Conservam  as trê s  orações p ró - 
|iilii,n; S. G regório 1 (12 de m arço); S. C alisto (14 de outubro). S. C le- 
Mir.iilii (23 de novem bro) conserva tam bém  o Ín tró ito  próprio e ep ísto la 
|piM|)i'ln.. Os doutores d a  Igre .ia  têm  Credo.

c) nas fesías da dedicação da Igreja ou em outra festa 
ilii Senhor sem prefácio próprio deve-se rezar um dos 9 pre- 
Lieios do Senhor (natal, epifania, paixão, páscoa, ascensão, 
peniccosíes, Trindade, S. Coração de Jesus, Cristo Rei) se 
inn dèles ocorrer (p. ex., se a dedicação cai na oitava do 
.S, C.oração, 0 prefácio SS. Cordis), se não, o prefácio co- 
ninni, que é próprio desta festa. Nunca se diz o prefácio 
ilr Heaia, de um santo, da quaresma.
A84. 5. Duas missas cantados. Se em uma c rnesma igreja
nu mesmo dia são cantadas duas ou mais missas diferentes, 
II prefácio de uma festa, de urna oitava comam, da sexta- 
li ira depois da oitava da ascensão, do natal, do dia 2 a 4 
ilr janeiro, do tempo pascal, nas férias comuns do tempo 
p.iscai, diz-se só cm uma das missas cantadas, a saber na 
missa própria, se se disser, senão na missa do ofício do dia, 
iiii se esta não fôr cantada, na primeira das missas canta-
d.is, ou conventual, em que é comemorada a festa ou a oi- 
l.iva. (A. M. V. n. 5.) As outras missas íêm o seu próprio, se 
liuiivcr, ou 0 comum. (Cf. n. 5 6 ! . )

6. O Communicantes piróprio de algumas festas diz-se 
iii inpre durante tôda a oitava, inclusive nas missas com pre- 
Licio próprio, se a oitava é comemorada, mas nunca fora 
ilrla. (Cf. rub. spec, in festo S. Jo. Ap. et post priefat.)

§ 121. O ÚLTIMO EVANGELHO

.585. No fim da missa é recitado geralmente o evangelho 
dc S. João. Mas às vêzes é substituído pelo evangelho pró
prio de uma missa ou de um ofício comemorado. (A. M. ÍX.)
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As missas são do tcinpo e de santos.
1. Missas do próprio do tempo. 1. Se numa missa é co

memorado a) um domingo, inclusive os antecipados; b) uma 
féria maior com missa própria (quaresma, paixão, quatro 
têmporas, segund.a-feira das rogações —  porém não os ou
tros dias das rogações); c) qualquer vigília; d) oitavo dia 
da epifania com evangelho próprio; e) nm dia dentro da 
oitava da páscoa c pentecostes (casos possíveis.em missas 
votivas solenes) deve-se também recitar o evangelho próprio 
dêstes dias no fim da missa.

O evangelho do ofício do domingo de ramos, que é 
recitado na bênção dos ramos, deve-se lêr no fim de tôdas 
as missas não precedidas desta bênção.

2. Se ocorrerem duas destas comemorações, p. ex., a) de
uma féria e de uma vigília, diz-se o último evangelho pró
prio da primeira comemoração; b) na missa de féria da
quaresma, paixão, das quatro têmporas, diz-se o evangelho
de uma vigília ocorrente no fim, e viceversa.
586. II. Missas de mistérios e santos. Se não houver úlli- 
mo evangelho de domingo, féria ou vigília, diz-se o evange
lho da missa ocorrente de um mistério ou de um santo, (jiie 
tenha evangelho estritamente próprio, não só apropriadn, 
isto é, o mistério ou a pessoa, cuja festa se celebra, deve 
estar mencionada neste evangelho. Sc ocorrera duas festíis 
com evangelho próprio, diz-se o evangelho próprio da co
memorada em primeiro lugar. (A. M. IX, ii. 3.) Tais mis
sas com evangelhos próprios são as seguintes:

a) do Senhor, exceto a missa da dedicação da Igrejíi 
com o evangelho Ingressas Jesu s; ,  '

b) de Nossa Senhora, exceto a missa da Àssunção coiii 
o evangelho Intravit Jesu s;

c) dos santos anjos e arcanjos;
d) de S. João Batista e de S. José;
e) dos doze apóstolos (o duodécimo é Matias, c não

S. Paulo), da oitava de S. Pedro e S. Paulo Mi/ti aiifrm  
(d. 4372 ad 16);

f) dos santos: Inocentes, Maria Madalena, Marta, a 
missa da comemoração de todos os santos sumos pontífices, 
(d. 4369.)
587. III. Missas votivas: a) tôdas as que vêm no missal 
em primeiro lugar assinaladas para cada dia da seiiiau.-i e
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•i missa de Nosso Senhor, Sumo e Eterno Sacerdote (11 -3 -  
iii), porém não as missas votivas ad  diversa (d. 4 3 6 9 ) ;  b) 
ii': missas votivas das festas sob n." II, contanto que sejam 
piTiuitidas como votivas.

Note-se que nestes casos se tra ta  sempre da com em oração de 
iiiii oficio ou de uma m issa e não de urna oração lirada de uma dcs- 
l/iH missas. Pois, alem da oração, a missa contém outras partes 
(uul.áveis, que se podem com unicar a outra m issa: Credo, Prefácio , 
Ihiiic igitur, evangelho. Se alguém duma destas missas só fira a 
iii.Mção e a reza numa outra m issa, para com pletar o número ter- 
iiArio das orações prescritas ou por devoção, não deve nem pode 
|i)Ui;ir 0 prefácio ou o último evangelho próprio da missa, de que 
llrou esta oração de Hvre escolha. A oração então não ocupa o lu- 
ynr da missa impedida, (d. 4382.)

Ura caso de missa comemorada ocorre na missa votiva solene 
Impedida. No dia 8 de dezembro, p. ex., se deve dizer a missa vo- 
(iv.i do SS . Sacram ento. A festa da Imaculada Conceição é de rito 
dc 1.“ classe e exclui a missa votiva solene. M as perm ite-se a m issa 
lillorme. A oração da missa do SS . Sacram ento, que está entre as 
missas votivas sem anais, se reza com a oração da festa com uma 
iim chisão, e o último evangelho é da missa do SS . Sacram ento. Pois 
(I oração está em iugar da missa impedida.

Se alguém numa missa com a terceira oração a d  libitum  acres- 
uMita como terceira oração a do SS. Sacram ento, não pode tom ar 
muii 0 prefácio nem o último evangelho da missa do SS . Sacram ento, 
mi.s que neste caso só tomou a oração, a qual no sentido da ru
me;! não ocu ra o lugar da missa do S S . Sacram ento. P or isso a 

imperada dc V enerabili prescrita nas missa.s celebradas diante do 
SS, Sacram ento exposto, não permite ler o prefácio e o evangelho 
dii missa do SS . Sacram ento, (d. 4382.)

r»HH. IV, Omite-se o evangelho próprio em caso de iden- 
lid;i(ie, ainda mesmo que só o princípio seja idêntico ao cvan- 
(n-llio da missa:

1. na quarta-feira das têmporas do advento, se ocor- 
MT o oitavo dia da festa da imaculada Conceição;

2. quando a vigília do natal cai no 4.“ domingo do 
.nivento;

3. na missa de um domingo impedido adiada para um 
di;i da semana; ou se uma festa com evangelho próprio c co
memorada dentro da sua oitava, pois que foi dita na festa;

4. nas festas que caírem no domingo que ocorre de 2 
a 4 de janeiro inclusive; o domingo é comemorado, mas o 
sen evangelho não se lê no fim.
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A R T I(}0  lï. As niissas votivas 

§  122. AS MiSSAS VOTIVAS EM GERAI.

589. 1. Noção. Em todos os tempos litiiigicos c testas a 
Igreja recomenda a Deus os interesses dos fiéis. Mas há cir
cunstâncias especiais e devoções individuais, que exigem da 
mãe solícita dos fiéis medidas extraordinárias. Para satisfa
zer aos “votos” do celebrante e do povo, concede as missas 
chamadas “votivas”, missas extra ordinem officii. (Ruh. 
Gen.)

2. Divisão. As missas votivas dividem-se a) em missas 
votivas propriamente ditas (stricte d ictæ ), que em nada são 
conformes ao ofício, e impropriamente ditas (late dictæ, ad 
instar), que não são conformes ao ofício, mas têm alguma 
relação com um ofício recitado (p. ex., de um santo). As 
missas de réquie são missas votivas. (Decr. t. V p. 304 ad
d. 2802.)

b) as missas estritamente votivas dividera-se em sole
nes, correspondentes ao rito de 1.® classe, e privadas, cor
respondentes ao simplex.
590. 3. Normas na escolha das missas votivas.

A. Normas positivas. Como missa votiva podem-se dizer;
a) as missas votivas ordenadas para cada dia da se

mana e ad  diversa;
b) as missas do missal com a rubrica no gradual; in 

Missis votivis, etc. A rubrica: post Septuagesiniarn, etc, nao 
permite a missa votiva privada;

c) missas de alguns mistérios: SS . Nome de Jesus, S, 
Coração de Jesus, sagrada família, PreciosíssijrK/ Sangue, 
Cristo Rei, Cristo Sumo Sacerdote; no Brasil: Coração Eu 
carístico de Jesus. A missa votiva da sagrada família (cio- 
míiigo na oitava da epifania) tem o prefácio da epifania. 
As orações do tempo são as de No.ssa Senhora; de Spiritu 
Sancto  e Ecclesiœ . Communicantes comum.

591. d) de Nossa Senhora: as marcadas para o sábado. 
Além destas existem só duas para a igreja universal: da Iiii.i- 
cuiada Conceição e das sete dores de Nossa Senhora, .seni 
sequência da sexta-feira da paixão (N ota ad  calcem Miss. 
de Pass, Fer. VI) ;  no Brasil; Nossa Senhora Aparecida (7 
de setembro); Nossa Senhora Medianeira (31 de maio; S. 
R. C. 1940; Cor ÍÍI, 4 0 ) ;  na América Latina; Nossa Se
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iiliora de Guadalupe (12 dc dez.); Nossa Senhora da F'’e-
1111.1 para a diocese do Espirito Santo; Puríssimo Coração de 
Maria Santíssima e de outros títulos: .somente se há privi
légio especial de dizer missas votivas dêstes títulos, (d. 
;í()22, V.)

c) dos s. anjos: a missa votiva de todos os anjos, que 
Nc aclia marcada para a têrça-feira; a missa dos anjos da 
guarda (2 de out.), de S. Gabriel (24 de março), de S. 
h’al'acl (24 de out.), S. Miguel (29  de s e t ) ,  no tempo pascal, 
.1 8 de maio. (Rub. spec, in fes íís .)  Tôdas têm Glória, Ite, 
Mi.ssa est.

f)  dos santos canonizados, cujo nome se acha no marti- 
inléigio romano, ou no próprio da diocese ou da ordem.

Hento X IV  (D e beatif. I c. 38, n. 2 ) aprova as explicações de 
mu autor, que distingue o m artirológio ou catálogo m aterial, i. é, o 
llvio com os nomes dos santos, e o mental, i. é, o número dos san- 
Imi, “o qual existindo, no coração e na mente da Ig re ja ”, é o ver- 
iliiilciro catálogo dos santos.

A canonização é ou formal ou equipolente ou implícita. A cano- 
ul/ação form al e equipolente é irrevogável, a implícita revogável. 
A canonização ainda não dá o direito (Bento X IV , De Beatif. I c. 
iH, (i-7), de dizer a missa e o ofício dêste santo, mas só inclui a 

iliaíaração que não há impedimento para conceder ofício e missa 
cm sna honra. P ara  o culto lícito é ainda necessário o decreto da 
cKccução da bula (d. 488 ad 1) em que vem publicado o teor do 
(ilicio e da missa prescrita c  o elogio a inserir no m artirológio. Pois 
im miiilos canonizados devem ser inscritos nêle. (d. 1651.)

A rnissa votiva pode-se dizer dos santos:
;i) canonizados formal ou equipolentemente, inscritos no m arti- 

inli'igio romano m ateria l (M issal in calce miss. dc pass ion e), ou 
im aiicndice aprovado (A. M. IV, 5 ) ;

b) dos outros santos inscritos no m artirológio romano m aterial, 
|mi‘ serem canonizados implícita, mas não irrevogavelrnente. Pois 
II Igre ja  os põe em o número dos santos, permite expressam ente 
II Hcu cnlto cora missa (A. M. IV, 5 ) e os propõe aos fiéis por 
miiilélo de virtude, (d. 843 ad 2.)

c) dos canonizados não-inscritos no m artirológio rornaiio ou 
mim apêndice aprovado, nâo se pode dizer a missa votiva, porque
11111.1 (I decreto da execução, anexo ao qual vera publicada a inscri- 
(.ãd mi m artirológio romano com o elogio do santo. A missa permi- 
ililii para o tríduo da canonização é missa votiva soicne extra- 
iiuliiuiria, nem tem ofício anexo nem elogio nem sempre é defini- 
llva c já  por isso não substitui o decreto da execução.

592. Como missa votiva de um santo toma-se a missa vo-
liv.i apontada para êste fim; se a não houver, a-missa da
fci.la, imidando-se o que fôr preciso. As paiavras natalis,
jcstivilas, solemnitas são substituídas por commemoratio,
iiiciiioria. Hodie, anntia, suprimem-se. 0  intróito Gaudea-
iiiiis, o trato, 0 gradual são substituídos pelo Comum cor-
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respondcnte, conforme o tempo litúrgico. Os aleluias acres
centados ao intróito, ofertório c comunhão para o tempo 
pascal são omitidos, porém não o são os outros; p. ex., o] 
ofertório da rnissa votiva da Imaculada Conceição guarda ü| 
seu aleluia e só o perde depois de setuagésima.

A missa própria de urn santo no apêndice do missal só 
pode ser rezada como missa votiva por aqueles sacerdotes, 
que podem dizê-la na festa do santo. Se o santo não tiver 
missa própria, torna-se a missa do Comum correspondente.
593. g) A missa votiva de São José não é a do Transitas, 
a 19 de março, mas a própria entre as missas votivas da 
semana (IV f .) ,  igua! à missa do patrocínio de São José; 
se ocorre A cunctis, omite-se nela o nome de S. José. A 
missa festiva de São João Batista (24 de jun.) está pres
crita para missa votiva, tomando-se as orações da vigília.

594. h) Como missa de ação de graças está marcada a mis
sa votiva da SS. Trindade ou do Espírito Santo ou de Nos
sa Senhora ou de um santo canonizado, inserido no martiro
lógio romano, ajuntando-se, também nas missas privadas, 
com uma só conclusão, as orações de ação de graças. (Rubr. 
spec. M iss.) Se, portanto, a oração pra gratiaruin actionc 
fôr prescrita na missa de um domingo ou de uma féria, é 
rezada sub distincta conclusione.

Como missa votiva ad petendam pluviarn ou por ou
tra necessidade, para a qual não há missa própria, está pres
crita a missa pro quacumqiic necessitate com a oração ad  
petendam  pluviarn ou outra qualquer com uma só conclu
são. (d. 3605, ÍV.)

595. B. Normas negativas. Como missas votivas não po
dem ser celebradas:

a) as missas de domingos, férias e vigílias;
b ) das festas, que não têm a rubrica: in missis votivis,

etc.;
c) as missas dos bem-aventurados, se não houver pri

vilégio especial;
d) as missas votivas em honra do mesmo santo ou do 

mesmo mistério, que é celebrado ou comemorado na miss.-i 
do dia, seja esta a missa da vigília ou de festa idêntica ou 
durante uma oitava, mesmo simplex. Neste caso omite-se a 
missa votiva e ce!ebra-se em seu Iugar a missa da vigília ou 
da festa idêntica ou da oitava.
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So um ícstcíro tivesse conseguido a licença para uma 
missa votiva solene em honra de Nossa Senhora da Concci-
i,,in no dia 14 de agôsto, vigília da Assunção, dever-se-ia 
I .iiilar a missa da vigília com uma única oração. Credo, 
mas sem Glória.

596. Se esta missa se cantasse no domingo durante a oi- 
(av.a sim plex  da natividade de Nossa Senhora (8 de set.) 
ilcv('r-sc-ia tomar a missa desta festa com comemoração do 
iliimingo. Glória, Credo, último evangelho do domingo, e 
neiii outras orações. Se a rnissa tivesse caído num sábado, 
i‘iii que se rezou o ofício de B eata in Sabb., a missa seria 
dúsie ofício, sem comemoração da Imaculada e sem outras 
oi.içõcs, com Glória e Credo.

597. e) Para cantar missa solene em honra do Sagrado 
Coração de jesus na sexta-feira depois da oitava da ascen- 
tt.lo deve-se tomar a missa do domingo precedente, que tem 
o ofertório da festa e outros textos alusivos à ascensão de 
Nosso Senhor, com Glória, Credo, prefácio da ascensão e 
( nniiniinicantes comum.

Com estas missas se satisfaz a qualquer obrigação “de 
preceito e dc missa fundada” , (d. 3922, V.)

A missa votiva não está proibida por causa da missa 
paroquial, porquanto pode scr aplicada pro populo (d. 4372 
ad 8 ) ,  com poucas exceções. (Cf. u. 551.)

598. Qualquer rnissa votiva é proibida nas igrejas que têm 
iiiiia só missa no dia 2 de fevereiro, quando há bênção das 
velas, no dia 25 de abril e nos 3 dias das rogações, se hou
ver j)rocissão. A missa no aniversário da consagração do 
bispo não se pode dizer como missa votiva privada.

599. 4. A côr nas missas votivas corresponde ao mistério
"11 santo, de que se celebra a missa. Especialmente cumpre 
iinl.ar: a missa nupcial tem côr branca; do Espírito Santo, da 
s.uila cruz, pro eligendo Sumnio Pontifice, encarnada (Rubr. 
Missa.); da paixão e de tôdas as missas votivas ad  diversa, 
,1 partir da missa pela propagação da fé, roxa; das missas 
volivas, eventualmente concedidas, das festas dos instru- 
ineiitos da paixão, encarnada.
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§  123. AS M ISSAS VOTIVAS PRIVADAS
600. I. Em geral deseja a Igreja que a missa seja co.níor- 
me ao ofício rezado. (Rub. Gen. IV, 3 .) Motivos para mii;i 
missa votiva são a) o pedido dos fiéis iias suas várias ne
cessidades; b) a devoção particular do celebrante. Tem o 
rito de simplex.

Não depende da licença do ordinário, nem de cerinio 
nial prescrito: pode ser rezada, cantada sem ministros on 
com êies.

2. Dias que permitem as missas votivas privadas:
a) nos ofícios de rito sem iduplex;
b) durante as oitavas comuns;
c) na sexta-feira depois da oitava da ascensão;
d) em todos os ofícios de rito simplex  (Festas e fé

rias), se não ocorrer um dia proibido.

601 . 3. Dias que não permitem as missas votivas privadns 
rezadas ou cantadas (se a cantada se permite, nota-se em 
parêntese):

a) todos os ofícios de rito duplex;
b) todos os domingos, também os antecipados;
c) dias em que é celebrada a missa do domingo, ((iie 

foi impedida e adiada (cantada perm ite-se);
d) durante as sete oitavas privilegiadas;
e) na.s vigílias privilegiadas;
f) nas vigílias comuns, embora so comemoradas (can 

tada perm ite-se);
g) nas férias privilegiadas (quarta-feira de cinzas, se 

mana santa);
ii) nas férias da quaresma, a partir do ára  de cinz,-is, e 

da paixão, das têmporas, no advento do dia 17 a 23 de de 
zembro inclusive (cantada perm itc-se);

i) na segunda-feira das rogações; na têrçré-feira so 
mente, se houver procissão e uma só missa (a  missa cmil.i 
da é proibida nos 3 dias das rogações, se houver procissão 
e uma só m issa);

j )  nos oitavos dias de rito simplex, embora só sej.-nn 
comemorados (cantada permite-se).

602. 4. Nos dias que permitem missas votivas cantndaH, 
podem-se dizer missas com Glória de qualquer ofício eo 
memorado em laudes ou de mistério ou santo meiicioii.ulo
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(iiii)i'lc, trasladação, patrocínio) naquele dia, que verti no 
iiMi(irológio ou no próprio. (M. A. IV, 5.)

1103. 5. Ritual. Além das condições indicadas em o n.° 590,
1'le., é preciso guardar as normas seguintes:

a) O Gloria in excelsis omitc-se em tôdas as missas 
Volivas privadas; mas se diz semjire cm dois casos: a) na 
ml.ssa dos anjos; b) em qualquer missa de Nossa Senhora 
iio sábado.

Il) Nunca tem Credo, por ser de rito simplex (M U C S), 
IMI".mo se uma comemoração o exigisse; p. ex., a missa vo- 
llv.i do S. Coração de Jesus durante a oitava da solenidade 
dc S. José num sem iduplex  não tem Credo nem Glória; 2 .“ 
oração de S. José; Concede.

durante uma oitava privilegiada 3.« ordin is (A scensão, S. 
Loriivão de Jesu s); ou comum (S . Jo sé , Imaculada Conceição), ou 
Illi'Miiiü sim plex  numa festa  sem iduplex  ocorrente, se quer dizer missa 
vuliva da oitava, esta missa é considerada festiva. Tem  Glória, e 
nv a festa tem Credo, também Credo. Se fôsse oitava sim plex, não 
Icila Credo. Se, p. ex., a festa de S. M argarida (10 de junho) cai 
iin oitava do S. Coração de Jesus, a missa votiva do S. Coração 
Icili G lória e Credo, 2." oração da festa ; 3 .“ C oncede, (d. 4374.)

(104. c) As orações nas missas votivas privadas num dia 
dc ofício sem iduplex  ou simplex  devem ser ao menos três, 
iió na missa cantada no tempo da paixão é qne são duas.

A primeira é da missa votiva.
A segunda é do ofício rezado. Se êste é, p. ex., de féria 

coiimin (de ea, verde), tomam-se as orações do domingo pre- 
I Cliente. Se, porém, o ofício da igreja, em que se celebra, é 
ililcrente do ofício rezado, devem-se dizer as orações pres- 
t iila s  nesta igreja.

A terceira é, ou a comemoração eventualmente ocor- 
ic n lc  lie oitava ou de simplex, etc.; ou, se não houver co
memoração, para completar o número 3, a primeira oração 
(Io Icnipo. Algumas missas votivas têm segunda oração pró- 
jiiia : lia missa do SS . Sacramento, da sagrada família e sua 
oil.iva (Rubr. in festo ) , de Nossa Senhora e de todos os 
Miuilos, a 2 .“ oração é do Espírito Santo. Também na missa 
voliva (Ia SS . Trindade durante a oitava de Nossa Senhora 
il I." oração é do Espírito Santo, apesar de ser mencionada 
il lcrccii;i Pessoa divina na missa. (d. 3764 ad 12.) Se, po- 
n ni, a missa é do Espírito Santo, a terceira oração é Ecclesice.
* III  Ml » i |n I —  1 9
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Fistão prescritas mais dc três orações, se houver váriau 
comemorações no ofício, ou a oração Fideiium  (em penúltimo 
lugar) ou uma ou duas imperadas.

605. São permitidas mais de três orações na missa priva
da rezada, que se diz num dia de ofício simplex. Neste caso 
o número deve ser ímpar, 5 ou 7.

Num dia de ofício sem iduplex  não se pode acresccniai 
oração alguma às orações prescritas pelo ofício.

Se a missa votiva se celebrar por privilégio num dia 
de ofício duplex  ou de duplex  simplificado, dizem-se as co 
memorações prescritas sem acrescentar oração (A. M. VI, 
1) do tempo.

5. A seqüência omite-se.

606. 6. O prefácio segue as regras do n. 580. Diz-se u 
prefácio próprio da missa, se o tiver, ou da primeira come 
moração ou da oitava ou do tempo ou o comum.

7. Benedicam us Domino. Só quando há Glória é que se 
diz Ite, Missa est:

8. O último evangelho é de S. João. Se, porém, há eu 
memoração de féria, que tem missa própria, de vigília <ui 
do ofício dc santo mencionado nos s. evangelhos, o úlliiiiu 
evangelho c dêstes ofícios.

§  124. A MISSA NUPCIAL
607. t. A missa nupcial (p ro  sponsis)  é missa votiva pii 
vada, embora seja cantada e celebrada cohi diácono o sub- 
diácono e com a bênção solene dos nubentes (depois do Pa
dre Nosso e Benedicam us D om ino). ^
608. 2. Condições. Para ser lícita esta missa, é indispen
sável :

a) seja num dia fora da quaresma e do advento, i. é, 
desde a quarta-feira dc cinzas, até ao domingo da páscoa in 
elusive e desde o primeiro domingo do advento até o dia de 
natal inclusive (tempo fechado). Mas também neste leiiipo 
é lícita, se o ordinário permitir a bênção nupcial soleiu',

Por especial indulto da Santa Sé para tôda a Améiica 
Latina, os vigários e os sacerdotes, que assistem Icgiliiiia 
mente ao casamento, podem dar a bênção nupcial solene eiii 
qualquer tempo do ano e por conseguinte dizer a missa nu 
pcial, observando as rubricas. (Cf. n. 4, h.)
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h) a presença de ambos os esposos, mesmo se a missa 
iAi iransferida para outro dia;

c) professem a religião católica ambos os nubentes;
(I) que nem o esposo nem a espôsa tenha recebido a 

b('nção nupcial; pode-se, porém, guardar o costume, sc hou
ver, dc dar a bênção, quando só o espôso a recebeu (A. M.
I I .  2);

e) que o celebrante seja autorizado ou pela lei (cân. 
4(>'.! § 4 ) ou por delegação (cân. 1101 § 2 ) , para dar a 
lienção.
609. 3. A missa nupcial pode-se ler ou cantar em qual-
i|ucr dia, exceto:

a) nos domingos e festas de preceito, mesmo nas su- 
(itimidas; é permitida no domingo antecipado (Brun. 1935; 
I (.h. Lit. 1939 p .  136).

I)) nos dias de duplex  de 1.® e 2 .“ classe;
c) nas oitavas privilegiadas de epifania, páscoa, pen- 

h'costes e corpo de Deus;
d) nas vigílias de natal, epifania e pentecostes;
e) nas férias privilegiadas (quarta-feira de cinza, se

mana san ta);
f )  no dia de finados;
g) no dia 2 de fevereiro, das rogações maiores e me

in ui's, se houver bênção das velas ou procissão e só uma 
missa.

4. Missa biform e, i. é, a missa festiva em lugar da missa 
voliva. Nestes dias (exceto o dia de finados) diz-se a mis- 
Na do dia e ajunta-se à primeira oração a comemoração da 
iiii.ss.i pro sponsis com uma única conclusão. Não se omite 
nriilmina das orações prescritas, se houver. A bênção solene 
dá s e  da mesma maneira que na missa nupcial, i. é, depois 
lio 1’adre Nosso e antes da última bênção.
616. 5. Ritual a ) A missa nupcial é missa votiva privada
lie lilo simplex. Não tem Glória nem Credo, tem três ora- 
i.oes. Se houver comemoração de um duplex, omiteni-se as 
oi.ições do tempo.

I)) Os matrimônios mistos nunca podem ser benzidos.
c) A bênção nupcial pode ser dada a cônjuges já  casa- 

ilm; liá muito tempo. A Igreja deseja que, sendo impossível
III) (li.i do casamento, seja dada em outra ocasião; mas sem- 
|iic ns dois cônjuges devem estar presentes à missa.
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d) Não c preciso que os dois cônjuges cotnunguciii 
íiesta missa.

e) Quando se dá a bênção nupcial a muitos cônjiigvH 
na mesma missa, nada se muda, nem nas orações nem naft 
cerimônias. (S . R. C. Rruncn. 3 -3 -1936 .)

f)  0  celebrante não está obrigado a aplicar a nii.ssa 
pelos nubentes, se não recebe a espórtula costumada.

g) Se os nubentes já  receberam a bênção solene, nãii 
se pode dizer a missa nupcial, a qual é inseparável da l)êii 
ção nupcial. Mas pode-se celebrar a missa do dia ou uma 
votiva, se o rito o permitir, a qual, porém, não tem nenimiii 
privilégio.

h) Por indulto decenal (o último é de 30-4-1939) da
S. Sé para tôda a América Latina, os vigários e sacerdoles, 
que assistem legitimamente ao casamento, podem dar a béii 
ção nupcial em qualquer tempo do ano, sive intra Missam, 
segundo a fórmula do missal, conforme às rubricas, sive c.\ 
ira  Missam, usando neste caso a fórmula do ritual roíimmi, 
(Appendix. De Matrimonio, n. I. Psalm. 127 etc. A. A. S. 
1929 p. 556.)

i) Por especial indulto apostólico e com autorização du 
ordinário do lugar no território da província eclesiástica dr 
Porto Alegre, i. é, cin todo o estado atual do Rio Grandi' 
do Sul, também se pode dar a bênção nupcial segundo a 
fórmula do missal extra Missam.

j )  Se houver além da missa nupcial cantada outra mis' 
sa cantada, devem-se observar, quanto às comemorações, ao 
prefácio e ao último evangelho, as regras indicadas, (n. .561,)

§ 125. AS M ISSA S VOTIVAS SO LLN LS

611. 1. Condições. Chama-se solene a missa (A. M. II, 3)
celebrada:

a) por uma causa grave e ao me.smo tempo piibllca,
i. é, de importância para uma comunidade ou ao memm 
para a sua maior parte;

b) por ordem ou com consentimento do ordinário do 
lugar, o qual consentimento deve ser pedido para cada vc/;

c) cantada;
d) com concurso dos fiéis.
Causas suficientes são os benefícios para urna comiml 

dade: a paz, chuva, bom tempo, guerra, epidemia, saiidv
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(||> ii.-ipa, do bispo, do rei, ação de graças por benefício rc- 
(ciiido, missa inaugural ou final (d. 3804 ad V ) do ano 
Iclivo do seminário.

Causas não suficientes são: uma fundação ou um le
g a d o ,  vestição de hábito, profissão (d. 1714 ad 5 ) , missa 
i i o va  de .sacerdote, jubileu, missa pro sponsis (d. 2 5 82), 
mago de irmandade (d. 3922 II. IV ). Tem o rito dc 1.“̂ 
(1,'isse.
«12. Note-se, porém, que é sentença comum entre os mo- 
Ialistas (p. ex., Suarez, Lugo, Sporer, Laymann, S. Afonso), 
(|iie a qualidade da missa é prescrita sub levi. Por conse
guinte, havendo causa razoável, é lícita qualquer missa vo
liva, contanto que se evite o escândalo e não se faça a mu
dança por desprêzo da lei. Haveria desprêzo da lei e por- 
lanlo pecado grave, se alguém frequentemente dissesse tais 
mi.ssas votivas.

“Por isso, por costume já  autorizado, um neo-sacerdote 
que diz a sua missa nova, pode mudar a missa do dia por 
iimlivo de devoção ou de solenidade; do mesmo modo o sa- 
Icrdote pode dizer a missa de réquie no dia aniversário da 
niui lc do seu pai ou da sua mãe. E assim também em ou- 
liiis casos.” (Cappello, I n. 830.)

Em tais missas podem-se rezar o Glória e o Credo pclo 
mesmo motivo. Quanto às orações veja-se n. 4.

(1(3. 2. D ias em que se perm item : A missa votiva solene é
permitida todos os dias, exceto (mais ou menos 45 d ias):

a) nos domingos de 1.® classe: o primeiro do advento, 
(IS (le tôda a quaresma (Paix. Ram.) e o dia da pascoela;

b) nas vigílias privilegiadas de natal e pentecostes;
c) nas férias privilegiadas: quarta-feira de cinza, se

mana santa;
d) nos dias de duplex  de 1.“ classe;
e) no dia de finados;
í)  nas igrejas onde houver só uma missa, se neste dia 

Imiiver bênção cias velas (2  de fev.) ou procissão nos dias 
(Ic rogações: 25 de abril e 3 dias antes da ascensão.

3. Missa bifonne. Nestes dias substitui-se a mjssa voti- 
vii pela missa do dia, a cuja primeira oração se ajunta a 
(ir/ição da missa votiva com uma única conclusão. Fazem- 
hc SÓ as comemorações, que teria a missa votiva solene, se 
lússe celebrada. Se, p. ex., no primeiro domingo da quares-
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ma se benze solenemente uma capela em honra de S. f.iilH 
Gonzaga, a missa votiva deste santo é proibida. Mas a ora- 
ção de S. Luís acresccnta-sc à oração do domingo com iimn 
única conclusão e as duas orações do tempo A cunctis e Oni- 
nipotens sc omitem.

Mas até esta mis.sa biforme é proibida: a) em tôdas .'in 
festas primárias de Nosso Senhor na Igreja universal: na
tal, epifania, páscoa, pentecostes (não o é, porérn, na 11 0 
III feira), ascensão, SS: Trindade, corpo de Deus, S. Cor.a- 
ção de Jesus, Cristo Rei; b) nos três últimos dias da sema
na santa; c) no dia de finados; d) no dia, em que ocorrei 
0 ofício de idêntico mistério ou santo.

614. 4. Ritual, a) 0  Glória sernpre se diz, exceto quando 
é celebrada com paramentos roxos;

b) 0  Credo sempre;
c) Orações: em geral só uma, conforme as rubricas 

dos duplex de 1.® classe. Portanto deve-se comemorar suh 
conclusione distinta (A. M. V. 3 ) :

1. cada ofício de 2.® classe;
2. o domingo maior (2.® c la sse );
3. cada festa do Senhor, que não fôr de 1.® ou 2.® clas

se, p. ex., exaltação da s. cruz (duplo m aior);
4 .. cada dominica minor, mesmo a antecipada, porém 

não a missa que foi adiada;
5. a vigília privilegiada da epifania;
6. a oitava privilegiada;
7. a feria maior (advento, quaresma, e tc .) ;
8. os dias das rogações maiores e menores;
9. a imperada de venerabili sub distincta conclusione, 

se houver exposição do SS . Sacramento; ^
10. a imperada, se fôr pro re gravi, p. ex., antversário 

da eleição ou consagração do bispo,
Não é comemorado o ofício de um santo de rito infeiim 

a 2.® classe que em tal dia ocorre.

615. d) 0  prefácio é ou próprio ou do ofício comemor.ulu 
ou da oitava ou do tempo (p. ex., pascal) ou o comum. () 
Commiinicantes se diz nas oitavas respectivas, embor;i o 
prefácio seja diferente.

e) O último. evangelho, cf. n. 586.
f)  0  canto é em tom festivo na missa votiva solene, mi 

missa votiva privada, p. ex., pro sponsis, in tono feriali.
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§ 126. M ISSA VOTIVA SO LEN E DA ORAÇÃO 
DAS XL HORAS

616. 1. A oração das 40 horas fazia-se no principio sem
exposição do SS . Sacramento. Para aumentar a sua eficá- 
flfi e solenidade concederam-se vários privilégios. Disüii- 
puem-se duas espécies de oração das XL horas: a) a pri- 
im ira, com adoração estritamente contínua. Segundo a ins- 
lilição de Clemente XI, cujas normas são preceptivas para 
Iriiiua, diretivas fora de Roma, celehra-se por 40 horas con- 
IImias, sem se interromper de noite; b) a segunda com ado- 
lação moralmente contínua, interrompida em certas horas. 
Ne.stc caso as 40 horas inteiras são distribuídas por três
(li.is, como Pio X concedeu. (22 de jan. 1914.)

2. Somente a oração das XL horas estritamente con- 
lliiiias goza do privilégio da missa votiva solene. No pri
meiro e terceiro dia é permitida (em Roma é prescrita) a 
missa votiva do SS. Sacramento, no segundo dia a missa 
pii) pace, a qual se deve celebrar num altar lateral por cau- 
iia dos paramentos roxos. O bispo pode conceder, em seu 
liipar, outra missa votiva solene. Estas missas seguem as
legras gerais das missas votivas solenes, (n. 611.)
617. 3. Esta rnissa é proibida portanto: num domingo dc
I." clas.se, num duplex  de 1.® classe, nas vigílias de natal e 
pmile.costes, nas férias privilegiadas, no dia de finados. (A. 
M, I, 3 .) Neste caso canta-se a missa bi forme, a missa do 
dia com comemoração do SS. Sacramento com uma única 
1'uMcliisão, prefácio do natal, se a missa do dia não tem 
piúprio, último evangelho do SS . Sacramento, a não ser que 
hl' deva ler o do domingo, duma féria ou vigília. Se, porém, 
iieoirer uma festa ou a comemoração de mistério idêntico 
(Torpo de Deus, S. Cor. J., paixão, cruz, s. sangue), canta- 
he em lugar da missa votiva do SS. Sacramento a missa cor- 
lespoiidente ao ofício ou à comemoração sem mencionar o 
SS. Sacramento.

4. No dia de finados a missa da exposição canta-se 
d e p o i s  da missa de réquie e a da reposição antes do réquie. 
(il, 43.51.)

Nas missas privadas durante esta exposição diz-se a 
liiiperada de venerabiU sub distincta conclusione conforme 
i'i rubricas. No dia de finados tôdas são de réquie e com 

p.ii.imeiitos roxos, por causa da exposição, (d. 4331 .)
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A oração piana de XL iioras tem indulgência plenária c 
o privilégio do aitar para tôdas as missas como a Clemen
tina, mas não tem missa votiva soiene. Cumpram-sc as ins
truções que houver do ordinário.

§ 127. A M ISSA VOTIVA NOS C O N G RESSO S 
EU CA RÍSTICO S

618. Não só os congressos eucarísticos internacionais, imis 
também os regionais, diocesanos, paroquiais (7 -3 -1924) têm 
os seguintes privilégios:

1. Durante êste congresso, num dia assinalado ou apro
vado pelo ordinário do lugar, pode-se cantar missa solene 
do SS . Sacramento (v e ja -se ,o n. 6 1 6 ), com bênção papal, 
a qual, porém, não é concedida nos paroquiais ou de vica- 
riato forâneo.

2. Todos os sacerdotes, que tomam parte no congresso, 
podem dizer a missa votiva do SS. Sacramento ut pro ri' 
gravi, 'durante êste congresso e no lugar onde se realiza, con
forme às rubricas.

3. Se durante o ,congresso há exposição e adoração no 
turna, pode-se rezar missa à meia-noite e di.stribuir a s. co
munhão. Acabada esta missa ou passada uma hora depois 
de meia-noite, os sacerdotes presentes à adoração podem 
celebrar a missa. Mas além disso o C. B . n. 201 § 2 pres 
crevc; “Com licença escrita do ordinário do lugar se pode 
dizer a missa <à meia-noite nos congressos eucarísticos e ou 
tras solenidades extraordinárias, sob as condições prescritas."

4. Durante esta adoração noturna todos os clérigos 
obrigados ao ofício divino e todos os religiosos podem reci
tar o ofício do SS. Sacramento em lugar do seu ofídio 
próprio.

5. Os ordinários podem, se houverem por bem, conceder 
a faculdade de binar, mesmo nos dias da semana, aos sa
cerdotes, que devem substituir a sacerdotes ausentes.

§ 128. A M ISSA VOTIVA DE JE S U S  C RISTO  
SUMO E ETERN O  SA C ERD O TE

619. Para promover o pio exercício de rezar pela sanlitl- 
cação do clero, Pio XI (20  dec. 1935 e 11 mart.; 25 nov, 
1936) concedeu um privilégio especial.
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1. A missa votiva de Jesus Cristo Sumo Sacerdote pode 
tu'i celebrada como missa votiva privada, nos dias em que 
(I lilo permitir missas votivas privadas.

2. Mas pode ser celebrada uma vez por mês como missa 
votiva solene (d. 2 Jan. 1937), sob as condições seguintes:

a ) na primeira quinta-feira ou, com aprovação do bispo, 
MO primeiro sábado do mês. E ’ o “dia dos sacerdotes.” (D ies 
-orerdotalis. S. Pamit. 12-4-1939. Eph. Lit. 1937. 1. P. 69.) 
bem privilégio especial, concedido até agora somente aos 
bispos da Alemanha, esta missa votiva solene não se pode 
dl/.er no sábado depois da primeira sexta-íeira do mês, se 
rule fôr 0 segundo sábado, (d. 8. Jan. 1937; Eph. Lit. 1937 
p õ4.) ,

1)) exercícios especiais de piedade pela rSantificação do 
(lero com aprovação do ordinário respectivo;

c ) êstes exercícios devem-se fazer de manhã;
d) e que a missa seja uma só, cantada ou rezada.

1120. Esta missa é proibida:
a) nos dias de duplex  de 1.® e 2.® classe;
1)) em qualquer vigília, festa e oitava do Senhor, mas 

liflo durante a oitava da dedicação da Igreja (Line, S. C. R. 
18 -2 -37 );

c) no dia de finados;
d) quando nrgo a missa conventual ou paroquial;
e) nos dias 2, 3 e 4 de janeiro dcve-se dizer a rnissa 

1'ner natas, da oitava de natai.
3. Missa biform e. Quando esta missa é impedida por 

ilnplex de 1.® ou 2.® classe, pode-se dizer em seu lugar a 
mhis;i do dia com comemoração da missa votiva com uma 
itiiii;i conclusão. Essa comemoração está proibida nas fes- 
líiii de Nosso Senhor e suas oitavas.

4. Ritual. Valem as regras da missa votiva solene. Esta 
ml'i.s.'i tem Glória e Credo e tem as comemorações, obriga- 
lóii.is na missa votiva solene, prefácio, último evangelho 
ifiniormc às rubricas (n. 6 1 1 ). Podem-se omitir as 3 Ave- 
M.II ias na missa festiva ou biforme. (Eph. Lit. 1939, p. 29- 
13.) Côr branca.

X
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h

§ 129. A M ISSA VOTIVA SO LEN E 
DO S. CORAÇÃO D E JE S U S

621. Privilégio universal. Para promover os exercícios de. 
piedade na primeira sexta-feira do mês em honra do S.igra- 
do Coração de Jesus, Leão X lll concedeu (d. 3 7 12), para 
tôdas as igrejas e oratórios, uma missa votiva solene cantada 
ou mesmo rezada. A missa Cogitationes c prescrita, (ad/ii- 
beri iussU, Pio XI 20-1 -1929 .)

1. Condições: a) So na primeira sexta-feira; noutro dia 
não é permitida;

b) aprovação do ordinário do lugar;
c) exercícios especiais de piedade em honra do divino 

Coração, p. ex., ladainha do S. Coração de Jesus, ato de re
paração, etc.

d) êstes exercícios devem fazer-se de manhã;
e) e que a missa seja uma só.
2. Nunca se pode dizer no dia de finados. (A. M. II, 3.)
3. Nos duplex  de 1.“ classe, e na oitava de pentecostes 

■é proibida. Neste caso celebra-se a missa biforme. Celebra- 
se a missa do dia e acrescenta-se, se não fôr festa de Nosso 
Senhor, a oração da missa votiva com uma única conclusão, 
reza-se o prefácio do S. Coração de Jesu.s, se a fcsla não 
tiver próprio, e diz-se no fim o evangelho da missa votiv.i.
622, 4. E ’ proibida  a missa votiva nas festas de Jesus Cris
to Nosso Senhor; circuncisão c oitava, se tiver, vigília da 
epifania, 2 de fevereiro (Apresentação de Jesus, d. 4093 .u!
3 ) , invenção da s. cruz, corpo de Deus, transfiguração e oi 
fava, se tiver. Diz-se sem comemorar o S. Coração de Je.siis 
a missa do dia, que tem os privilégios da missa votiva so
lene. Durante a oitava da- dedicação da Igreja a missa do 
S. Coração é permitida. Pois dedicatio ecclesice é festa^ío 
Senhor, mas não de Cristo Nosso Senhor.

5. Na sexta-feira depois da oitava da ascensão (d. 
4 366) diz-se a missa do dia, que é a missa do domingo du 
rante a oitava da ascensão, quer seja rezado o ofício da lé- 
ria, quer seja só comemorado. Não há comemoração do S. 
Coração nem outra qualquer, se não fôr de festa de 2." clas
se ou de outras prescritas nas missas votivas solenes (n. 614).

6. Nos dias 2, 3, 4  de janeiro diz-se a missa Puer na- 
íus est. (30  dec.) Se, porém, houver oitava da circuncisão 
(p. ex., em Cuiabá), diz-se a missa da oitava, (d. 4386 ad 2.)
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623. 4. Ritual. Glória, Credo e uma oração. Não tem co- 
iminoração do ofício do dia, se não fôr de 2.® classe ou 
léria maior (advento, quaresma A. M. IV, 3 ) , nem itnpera- 
il.i, senão /?ro re gravi, mas sempre das prescritas para as 
missas solenes (n. 6 1 4 ). 0  mesnio vale das missas supra 
enumeradas, que substituem a missa votiva solene do S. Co
ração de Jesus. Diz-se o último evangelho próprio, se hou
ver (n. 5 8 5 ). Na missa do S. Coração de Jesus omite-se a 
imperada do SS . Sacramento por ser mistério idêntico, (d. 
:)'.I24.)

5. Privilégio pessoal. Os sócios do Fcedus sanctiíaíis 
m cerdotalis  (Centro; Seminário de S. Leopoldo) têm o pri
vilégio pessoal da missa votiva solene do S. Coração de Je
sus e podem dizê-la em qualquer parte sem outras condições, 
mas servatis rubricis.

6. Depois da missa votiva solene do S. Coração de Je 
sus ou de qualquer outra, que se diga em seu lugar ou com 
a sua comemoração, podem-se omitir as preces presCritas 
por Leão XIII.

7. Privilégio particular concedido a uma corporação 
(ordem religiosa) sem obrigação a exercícios de piedade.

A niissa da primeira sexta-feira é permitida só nas igre
jas e oratórios próprios; tem Glória e Credo. Não é per
mitida nas festas dc primeira c segunda cla.ssc; nas de Nos
s o  Senhor; nas férias, vigílias e oitavas privilegiadas; no 
dia de finados e no tempo da quaresma, servatis de cetero  
rubricis. Por conseguinte esta missa é missa votiva privada, 
com as comemorações prescritas para o rito duplex, sem o 
privilégio de ser substituída nos dias proibidos pela missa 
d o  ofício e sem o direito de se omitir as três Ave-Marias.

II. Liturgia Especial. A S. M issa. Cap. II; Rubricas 209

§  130. A M ISSA VOTIVA NA BÊNÇAO SO LEN L 
DE ORATÓRIO PÚBLICO

624. 1. A benção dá-se com autorização do ordinário do
lugar (cân. 1157), segundo o ritual romano. (T it. VIII 
cap. 27 .)

2. Term inada a bênção, diz-se a missa votiva solene (d. 3605  
ad II) do mistério ou do santo, em cuja honfa foi-benzida, con- 
tiinne às regras das missas solenes (n. 611) :  sem comem oração do 
ollcio, se não fôr de 2.“ classe ou domingo ou féria maior, sem im
perada, se não fôr p ro  r e  gra v i. Se o ofício impedir a missa so
lene, diz-se a missa do dia com comemoração do titular su b  una
fo n clu s io n e ; o mais, conforme às rubricas.
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3. Deve-se redigir uma certidão em duas vias da benção daclii; 
uma manda-se à cúria episcopal, a outra fica no arquivo do ora
tório. (Cân. t l5 8 .)

§ 131. A M ISSA VOTIVA NO DIA DAS M ISSÕES 
E NOS C O N G RESSO S M ISSIO N ÁRIOS

625. I. O dia das missões. 1. O Papa Pio XI, para pro
mover entre o clero o espírito nrissionário, concecteu (22 
mart. 1922, d. 4379) que todos os sacerdotes, urna vez por 
ano, pudessem dizer a missa votiva pela propagação da fé 
em dia marcado pelo ordinário do lugar para tôda a dio
cese, em tôdas as igrejas e oratórios, mesmo nos privados. 
Contudo a missa não está prescrita.

2. Ritual. Tem côr roxa, Credo, mas não tem Glória. Devem- 
se rezar as comemorações, que se dizem nos dias de d u p lex  maior. 
Omitem-se as orações do tempo.

3. M issa b iform e. Se ocorrer domingo maior, d u p lex  de 1.” ou
2.“ classe, a oitava de 1.* ou 2.“ ordem, féria e vigília privilegiadas, 
a missa votiva é proibida, mas pode-se ajuntar a sua oração à ora 
ção da missa com uma única condusão.

E sta comemoração não é permitida nem no dia de finados, 
nem nas festas primárias de Nosso Senhor para a Igreja universal.

II. C o n gresso  m issionário. Um decreto da S. R. C. de 14 dc 
abr. de 1926 n. 5 permite que por ocasião de festas missionárias 
e congressos missionários se possa celebrar a missa voliva solciic 
pela propagação da fé, mesmo nos dias de rito d u p lex  maior e nos 
domingos menores.

R ifital: Côr roxa. Credo, sem Glória; omitem-se as orações do 
tempo e as comemorações. O domingo, porém, será comemorado; 
neste caso o prefácio c o do domingo, se não fôr o comum; o úl
timo evangelho é o do domingo, sc houver, conforme as rubricas.

§ 132. M ISSA VOTIVA NA SOLENIDAD*E 
DA BEATIFICAÇÃO OU CANONIZAÇÃO

626. I. A solenidade pode durar 3 ou 8 dias e se pode cç- 
lebrar no decurso de uin ano a partir do dia da beatificaçíSu 
ou canonização.

2. Tôdas as m issas são do novo beato ou santo, com 
Glória, Credo e último evangelho de S. João, se não honvei 
evangelho próprio, (n. 585.)

ÍI. A m issa cantada tem só uma oração, se fora dela 
houver outra missa do ofício do dia, cantada ou rezada. Sé 
não houver missa do dia, a missa do novo beato ou santo 
tem as comemorações que se fazem nas festas de rito ile
1.® classe, (n. 614 .)
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2. A missa rezada  tem tôdas as comemorações ocorren- 
Ics, mas sem as orações do tempo (p. cx,, A ciinciis) e sem 
,1 imperada, se não fôr pro re gravi.

3. O prefácio  segue as regras gerais (n. 580) e os de- 
i iclos. Se fora da missa da solenidade se reza ou canta 
iiina missa do ofício do dia, p. ex., de São Rartolomeu, na 
niissa cantada do beato ou santo se torna o prefácio cornum.

«27. III. E ’ proibida a  missa cantada  nas festas e nos do
mingos de 1.® classe, e nas férias, vigílias e oitavas privile
giadas, que excluem êstes ofícios de I.*̂  classe.

ftstes dias são : O 1.° domingo do advento, todos os dom. da 
i|n;iresma e o dom. de pascoela, as festas de 1 .“ classe, a quarta- 
lt'ir:i de cinzas, e todos os dias da sem ana santa, as vigílias do 
iiiilal e de pentecostes, o dia de finados, as oitavas da páscoa e 
dc iientecostes e os oitavos dias da epifania e do corpo de Deus.

2. E ’ proibida a  m issa rezada  nas festas e nos domingos de
2 ." classe e nas férias, vigílias e oitavas que não admitem festas 
dc 2.“ classe. E stes dias são : a vigília da epifania e as oitavas da 
epifania e do corpo de Deus.

3. M issa b ifo rm e: Nestes dias impedidos dizem-se as m issas do 
iiticio dêstes dias com a oração do bem-ayenturado ou santo com 
uma conclusão.

4. E  m esm o esta  com em oração se  deve om itir, se ocorrer uma 
Icsla prim ária de 1." classe de Nosso Senhor, exceto a segunda 
c a têrça-feira da páscoa e de pentecostes.

IV. A m issa conventual não se pode omitir.
(Í2S. V. Em bora sejam  impedidas fòd,is as m issas ou .só as missas 
ic/,adas, contudo as 2 .as vésperas do beato  ou santo se podem can- 
liir solenemente sem com emoração alguma. Porém  os clérigos, que 
fiMNlslcm a estas vésperas, não satisfazem  com isso ao seu dever de 
n-cilar o ofício.
«2!l. VI. Outras funções eclesiásticas, com consentimento do ordi- 
mirio (d e  Ordinarii consensu) são permitidas, p. ex., sermão na 
miss.a ou de tarde, orações em honra do santo ou beato, mormente 
il liéiição do SS . Sacram ento. No último dia da solenidade não p od e  
lotlar o “T e Deum" com os versículos B enedicam us P a ir e m .. .  B e-  
iicitirtns e s . . .  D om ine e x a u d i . . .  Dominus vobiscum  e a oração 
l>t'iis, cuius m iser icó rd ia '... com a sua conclusão própria, antes 
ilo '1'antnm ergo  e a oração do SS. Sacram ento.

V ll. Pode-se ganhar uma indulgência plenária. Condições: con- 
llimáo, comunhão, visita à igre ja , em que se celebra a solenidade e 
orações na intenção do papa. (d. 4394.)

[1. Liturgia Especial. A S. Missa. Cap. II: Rubricas 301

§ 133. M ISSA VOTIVA C/ECUTIEN TIS

1. Observações preliminares -
«3«. I. Se 0 sacerdote (d. 4363 ; Rit. Rom. Appendix S. R.
0 . 25-11 -1936) ou só por algum tempo ou para sempre so- 
fic (Ia vista, de tal maneira que só possa ler tipos muito pre- 
lim, pode obter da Santa Sé ou do seu bispo autorizado, a
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dispensa para dizer a rnissa de Nossa Senhora ou a missa 
quotidiana de réquie.

2. As condições prescritas no indulto obrigam ern cons
ciência.

3. Se no privilégio se diz: “contanto que o celebrante 
não seja inteiramente cego”, caso se torne completamente 
cego, deve abster-se de celebrar até novo indulto. Obtido 
este, o sacerdote cego está obrigado sob pecado grave (sub 
gravi Jen etu r)  a servir-se da assistência de outro sacerdote, 
embora esta obrigação não tenha sido expressamente apo.s 
ta rio indulto.

2. Regras para a missa votiva de Nossa Senhora:
A. Que missa se deve dizer?
1. â quinta, durante todo o ano, sempre de côr branca 

(1 9 3 6 ; d. 3146 ad 2 ) ;
2. as quatro precedentes são-Ihe permitidas, se as pu

der ler.

631. B. Quando deve dizer a  missa de N ossa Senhora?
1. Pode dizê-la durante todo o ano;
2. Deve dizê-la nos dias em que as missas quotidia

nas dos defuntos estão proibidas. Quando as missas dos 
defuntos se permitem, pode dizer uma ou outra.

3. Nos três últimos dias da semana santa deixará com 
pletamcnte de celebrar.

4. Em 0 natal pode dizer três missas.
632. C. Que rituai se deve observar?

I. Se a missa de Nossa Senhora se celebrar como votivu 
solene pro re gravi et pabiica sinml causa, o indultário diz 
sempre só uma oração. Glória, Credo, prefácio no tom so
lene, Ite, Missa est, c evangelho de S. João, embora oiitroiL 
celebrantes tenham mais orações.

II. Em todos os outros casos deve dizer:
1. O Glória a) se o calendário tem Glória;
b ) no jubileu da própria ordenação sacerdotal;
c) dentro das oitavas, mesmo nas de rito simpiex dc 

Nossa Senhora;
d) no sábado.
2. Orações:
a) a 2.® e a 3.® não sc dizem, quando as orações pro 

diversitate íemporum  são excluídas pelo rito da missa iiiai 
cada no calendário da igreja, em que se diz a missa.
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Não se dizem, p. ex., se há duplex, comemoração de um 
duplex simplificado, rito de uma só oração como no dortiin- 
p/i dos ramos. Quando há só uma oração pro diversitate 
teiiiporurn como no tempo da paixão ou durante as oitavas
(Ia páscoa e dc pentecostes só se diz a do Espírito Santo.

b) três nos outros casos, a saber a 2.® do Espírito San
to; a 3.® peia Igreja ou pelo papa.

Se, p. cx., no 2.° dom. post Epiph. se devem comemorar
(liias festas de rito simplex, na missa se devem rezar a do
Espírito Santo e pela Igreja ou papa, porque o rito do do
mingo é sem iduplex  e as festas de rito sim plex  não excluem 
por sua natureza as orações do tempo.

633. 3. 0  Credo:
a) se a missa do dia o tem;
b) no jubileu da própria ordenação sacerdotal.
4. No prefácio diz-se et te in veneratione, mas nas fes

tas e durante as oitavas, mesmo de rito simplex, toma-se o 
prefácio da festa (in festivitate, Assumptione, etc.)

5. 0  último evangelho é sempre o de São João.
6. Nos oratórios privados o indultário segue o seu pró

prio calendário; o mesmo vale para a missa dos defuntos.

R u b r i c a s  s ô b r e  a  m i s s a  d o s  d e f u n t o s .
1. Em lugar da missa de Nossa Senhora o indultário 

pode rezar ou cantar a missa quotidiana dos defuntos, se o 
I .ilentlário a permite.

2. No dia de finados pode dizer três missas, sempre 
Kuii a mesma oração Fidelium. Quanto ao estipêndio deve 
oliservar as prescrições de Bento XV.

634. 3. Diz-se uma só oração tôdas as vêzes que a missa 
(piotidiana se reza ou canta em lugar de uma de defuntos 
((im uma só oração; do contrário, ao menos três. A pri- 
niciia e a segunda podem variar conforme à intenção e apli- 
( ação da missa.

4. Nunca está obrigado a dizer a seqüência D ies irce. 
Mas, se a missa fôr cantada, o côro não pode omiti-la, em- 
liiiia o indultário a não leia.
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§  134. A SO LEN ID A D E UNIVERS.AL EX TER IO R  
CONSERVADA NO DOMINGO

635. Antes das mudanças introduzidas pelo decreto de 2S 
de outubro de 1913, algumas festas costumavam-sc cele
brar no domingo, de sorte que alguns domingos reccber.-nii 
o notne das festas nêles celebradas. Para sati.sfazer à de 
voção do povo cristão, foi concedido que certas festas fixa
das em dias da semana pudessem ler a solenidade exterior 
no domingo seguinte. (A. M. IV, 1; d. 4372 ad 8. 9 ; d, 
4308, 1, 2 .) A solenidade exterior exige ao menos a mis.sa 
cantada. (Eph. Lit. 1929, p. 112.)

A solenidade e x terio r supõe essencialm ente a m issa cantad a pelo i.V 
I s to  exige a) essência  da m issa  solene (R u br. gen. 16, 3 ) ;  b ) o coii 
ceito  de solenidade litú rg ica  que nos livros litú rg ico s nunca designa hô 
a  pom pa ex tra -litú rg ica , sem  a  m issa : e) cs  d ecretos que sem pre faliini 
da m issa com canto do C especialm ente, d. 2915, ad 2-3785, ad 1-D IV, 
p. 464; “a  m issa das solenidades tran sferid as n ecessariam en te deve ser can 
ta d a ”. Eph. lit. 1929, p. 111-114: “A m issa  solene ou o ato litúrgico iln 
d ia  constitu i em sen tid o  litú rg ico  a solenidade na su a totalidade, wnin 
respeito  à pompa ou ao ap arato  ex terio r ."

Sendo a traslad ação  sem  m issa cantad a pelo C inválida, por ía ltn  dc 
realização da condição essencial, as ind ulgências an exas a ela não se 
ganham  (cân. 922) nem é líc ito  rezar a  m issa  da fe s ta  transferid a.

1. Duplex de classe. Se a solenidade exterior de iiiii 
duplex  de 1.® classe é transferida para o domingo seguiu 
te, p. ex., a festa do patrocínio de S. José, a festa da Ma 
dre de Deus na diocese de Pôrto Alegre:

a) tôdas as missas cantadas e rezadas podem (mas n.ãn 
devem) ser da festa. O mesmo vale da festa do ss. ros.áiio 
(cf. infra), embora seja duplex  de 2." classe, cuja .soleiii 
dade exterior sempre se deve celebrar no primeiro domingo 
de outubro;

b) as comemorações, o prefácio, o último evangelho 
seguem as regras estabelecidas para as missas votivas so; 
ienes (n. 6 1 4 ). Segundo estas regras não é comemora(ít) o 
ofício de um santo de rito inferior a 2.® classe, que deveria 
ser comemorado, se a solenidade, sem ser transferida, ocor
resse no próprio domingo, (d. 4372 ad 9.)

Se, porém, a solenidade exterior sc celebra no dia ihi 
semana, não pode ser festejada outra vez no domingo se 
guinte.

636. 2. Duplex de 2.“ classe. Se a solenidade exterior de 
um duplex  de 2 .“ classe é transferida para o domingo ae- 
guinte:

a) é permitida uma só missa, cantada ou rezada;
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h) tôdas as comemorações ocorrentes Scão obrigatórias,
u.Ki'cto o dia infra octavam communeni. As comemorações do 
nliavo dia sim plex  e de mna festa sim plex  omitem-se na mis- 
mi cantada. As mesmas prescrições valem para a festa do
H. rosário.

Se, p. ex., a festa exterior de Nossa Senhora das Dores 
(niiligamente no 3.® domingo de set.) é transferida para 
II (lumiiigo 19 de set., a 2P or. é do domingo, a 3.“ or. de 
3 Januário, o último evangelho do domingo.

3. M issa biform e. E ’ proibida a trasladação da soleni
dade exterior de festas de 1.“ e 2.“ classe para um domingo 
maior ou para um domingo ocupado por uma festa de 1.“ 
ria.'i.se. Neste caso a oração da solenidade exterior ajunta-se 
i't primeira oração do dia com uma única conclusão. Mas 
iirin mesmo esta comemoração se permite, se no domingo 
iieiirrer festa primária da Igreja universal, p. ex., festa da 
SS. Trindade.

Se, p. ex., a festa da Madre de Deus, titular da cate- 
di.d de Pôrto Alegre, fixada para o sábado antes do pri
meiro domingo de maio, cair no sábado da páscoa, a festa 
r li;msferida para a semana seguinte. A solenidade exterior, 
iipe';;ir da trasladação da festa, poderia ser celebrada no 
iliiMiiiigo. Mas ne.stc caso é impedida pelo domingo maior 
In albis. A missa por conseguinte é do domingo com come- 
Miiiração da solenidade exterior com uma única conclusão 
e as comemorações permitidas pela missa votiva solene (n. 
0 1 4 ), último evangelho de beata.

11. i .iturgia E special. A S . M issa. Cap. i l :  Rubricas  305

§ 135. A M ISSA VOTIVA DA SOLENIDADE 
PARTICULAR E X T E R IO R  TRASLADADA 

PARA 0  DOMINGO

«37. 1. Solenidade particLdar em oposição à universal de-
Mlgna a festa de uma parte da Igreja. (A. M. IV, 3 .) São 
privilegiadas as festas: 1. do patrono principal de um lu- 
|!.n, dc um pais, de um instituto; 2. do titular da própria 

(S S . Sacram ejjto, Menino Deus, um santo, e tc .) ; 3.
il.i dedicação da própria Igreja (no Brasil 1.“ dt ju nho); 4. 
dll liliilar cle uma ordem ou congregação (p. ex., Nossa Se- 
(ilima do Carmo para os carm elitas); 5. do santo fundador 
(S  Teresa para as carmelitas).
i Miimm ejo ijllur/?ia —  20 ,
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Nas igrejas, oratórios públicos e semipúblicos, cm qiiB 
a solenidade exterior destas festas é transferida para o do
mingo dentro da oitava, pode haver duas missas da soleni
dade transferida, uma cantada, a outra rezada. Esta soleni
dade exterior não pode ser antecipada nem transferida paií 
um domingo fora da oitava desta festa.

0  aniversário da dedicação da igreja catedral devc-H# 
celebrar em tôda a diocese no próprio dia do aniversário 
da dedicação. (S . R. C. 21 -2 -40 .)

2. Ritual. E ’ comemorado o domingo, o duplex  de 2," 
classe, a oitava e a vigília privilegiada, as rogações, tam
bém do dia 25 de abril, a imperada pro re gravi.

3. Misso biform e. A trasladação é proibida, se o domiii 
go fôr maior, ou ocorrer um duplex  de E® classe, o dia 2 
de fevereiro ou 25 de abril, havendo só uma missa, e con
tudo as funções dêstes dias. Neste caso nas duas missas per
mitidas ajunta-se a oração da festa trasladada à primeira 
oração do dia com uma única conclusão.

Até mesmo esta comemoração está proibida, se ocorn i 
uraa festa primária do Senhor celebrada na igreja universal.

638. 4. À categoria destas festas pertencem, no Brasil; 
Nossa Senhora Aparecida (7 de se t.), Santa Rosa (30 de 
a g .), São Pedro de Alcântara (19  de out.), Nossa Senliõra 
de Guadalupe (12  de dez.). Sc, p. ex., a fesia de Nossa 
Senhora Aparecida cair num dia da semana, a traslad.aç.in 
é possível para o domingo seguinte. As orações são: 1. A(),-i 
recida; 2. Dom.; 3. Imperada pro re gravi, se houver. As 
festas de rito duplex  omitem-se; o prefácio é de Nossa S(.' 
nhora, o último evangelho do domingo. Se neste dominp.ii 
cair a festa da natividade dc Maria Santíssima, a missa da 
Aparecida é proibida, sendo substituída pela missa da iiali' 
vidade de Nossa Senhora corn as orações, acima indiõadaH.
639. 5. Um priv ilég io especial tem a solenidade exterior do S. C,'o 
ração, de Jesus, trasladada com licença do ordinário do lugar |i;mt 
o domingo seguinte ou qualquer dia do ano. Tôdas as missas pn 
dem ser celebradas do S. Coração. Devem-se com emorar; o ilo 
mingo, um duplex  de 2,® classe, imperada pro  re  gravi. O úlliiiiu 
evangelho é do domingo. *

Se ocorrer neste domingo um duplex  de 1.“ classe, acrcsceiila 
se à oração do dia a com emoração do S. Coração de Jcsii.s coiii 
uma .única conclusão; a 2 .“ oração é do domingo e dêle o lilliinu 
evangelho, (d. 3960 ; 4384 ad 1.) Se a solenidade exterior fôr tiaim 
ferida para outro dia, aplicam-se as regras da missa votiva solene, 
(n. 614.)
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nio. 6. Um privilégio sem elhante tem a  fe s ta  d e S. Luls G onzaga  
U’ l lie jm i.).

a ) O dia da solenidade exterior pode ser designado para cada 
iHieja ou oratório  (d. 3918) pelo ordinário do lugar.

b) E ’ proibida a solenidade nas festas de 1.“ classe e nos do
mingos de 1.“ classe. Só m issas cantadas sc permitem nos dias de 
diijilex  de 2 .“ clas.se, nos domingos de 2.“ classe, nas férias, vigílias 
r nil,ivas privilegiadas. Nos outros dias permitem-sc também mis- 
«im rezadas. T ôdas as missas podem ser de S. Luís, exceto a missa 
piiiin|uial e a conventual. M as, nestes dois casos, como também nos 
ilhm proibidos, a missa será biform e: a oração de S. Luís a junta-se 
íi oração do dia com uma única conclusão.

c )  Se a festa de S. Luís no calendário fôr de 2.® classe, omi- 
ii Ml se as com em orações de oitava comum, de oitavo dia sim plex  
I de lesta  sim plex  e a imperada comum.

Se a festa  fôr de rito duplex, omitem-se só as orações do tem
po O último evangelho é do domingo, se por acaso houver. (V er
M (l l2. )

§ 136. A M ISSA VOTIVA EM LUGAR DA FE ST A  
IM PEDIDA

611. ÀS vêzes acontece que a festa do patrono principal 
( I I ,  6 3 5 ), do titular, da dedicação da própria igreja, do ti- 
liil.ir ou santo fundador de uma ordem ou congregação é 
Impedida acidentalmente. Para satisfazer à piedade dos fiéis 
iiii dia próprio, permite-se uma missa cantada da festa im
pedida conforme às regras para as missas votivas solenes, 
|i, ex., nas oitavas dc páscoa e pentecostes.

•Sc a festa de Sao  Francisco dc Paula (2  de ab ril), titular da 
( iiledr;il, ocorrer na quinta-feira da oitava da páscoa, a festa é 
liiinnícrida para a sem ana seguinte; contudo pode-se cantar mi.ssa 
niileiic da festa  com com emoração e último evangelho dêste dia. 
'le II íesta ocorrer na segunda-feira da sem ana santa, a m issa votiva 
I proibida. Mas pode-se a juntar a oração do santo à oração do dia 
Miiii uma única conclusão. Não tem Glória, nem Credo, nem co- 
iiH-üioiação alguma. (A. M. IV, 1.)

II

§ 137. A M ISSA VOTIVA DE UMA FESTA  
EXTRAORDI.NARIAM ENTE CONCORRIDA

M2. 1. Além das cinco festas particulares solenes, há às
vé/i'S outras festas (A. M. IV, 2 ) , que se celebram com 
gi.iiidc concurso de povo. E ’ condição para a missa votiva 
ruiiiiirsiis extraordinarius. (d. 2769, V llí, 4 .) Ao ordinário 
ihi liigar compete, se fôr preciso, julgar se o' concurso de 
pnvo dos anos anteriores corresponde à exigência da rubrica.

T ra ta -se ; a ) de festa, que por ocorrência acidental deve ser 
lim iiilcrida, com emorada ou omitida; b ) de um m istério, de um 
miiilii (iii beato, que naquele dia é mencionado no m artirológio ou
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no apêndice aprovado para a respectiva ig re ja ; c) o rito desiau 
festas pndc ser de 1 .“ ou 2 .“ classe, duplex, sem iduplex  e simplex, 
mesmo se não se rezar o ofício dêles.

3. Ritual. T a l m issa se diz com as com em orações ocorreiitim 
perm itidas pelo duplex  de 1 .“ ou 2.* classe, se no calendário teiii 
êste rito ; se não, com rito duplex  e tôdas as com em orações ocorren
tes. T ôdas estas m issas têm Glória e Credo.

4. Só c permitida missa cantada, nos dias que não excluem 
as missas votivas solenes, (n. 611.)

§ 138. AS M ISSA S VOTIVAS D E FE ST A S 
SIM PLIFICADAS

643. 1. Se, por causa da ocorrência de duas festas, uma 
é  simplificada para sempre ou acidentalmente, pode-se di
zer ou cantar a missa da festa impedida com comemoração 
da missa do dia e das outras orações ocorrentes; Glória 
■e Credo, se tiver.

2. Esta missa é proibida, se ocorrer um duplex  de I 
e 2.® classe, um domingo, ainda mesmo que seja antecipado, 
uma oitava privilegiada de 1.® ou 2.® ordem, um oitavo dia 
de 3.® ordem, uma féria ou vigília privilegiada. (A. M. IV, 4.)

Ocorre, p. ex., no dia 15 de julho, a festa dos 40 Már
tires do Brasil com a festa simplificada de S. Henrique. Po
de-se dizer ou cantar a missa de S. Henrique (sem iduplex) 
com a comemoração dos bem-aventurados M ártires; omite-se 
a 3.® oração do tempo.

§ 139. AS M ISSAS DE FE ST A S MENCIONADAS 
NO OFÍCIO  OU M ARTIROLÓGIO

644. 1. Podem-se também dizer ou cantar (A. M. IV, 5) 
com rito festivo missas privadas de qualquer ofício come
morado em laudes, ou de um mistério, santo, bem-aventu
rado mencionado naquele dia no martirológio ou no
dice aprovado para a respectiva igreja.

2. São  proibidas, se ocorrer um duplex, um domingo, aiiuln 
mesmo que seja  antecipado ou a missa adiada do domingo impe
dido, uma féria da quaresm a, das quatro têm poras, da segunda-feirii 
das rogações, uma oitava privilegiada, uma vigília qualquer.

3. Ritual. Não ,é  preciso o concurso do povo. Tem  o riio do 
uma festa  sim plex  com G lória e tôdas as com emorações ocorren
tes, m as nunca Credo.

3 0 8  R e u s ,  Curso de Liturgia
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§ 140. MISSA DA FESTA  OU DA FÉRIA 
À LIV RE ESCOf.HA

645. I. F’ara que as inissas, p. ex., da quaresma, tão anti- 
l'.r,, piedosas e belas não fôssem prejudicadas pelas festas, 
irçclieram um privilégio e.special. (A. M. I n .  1. 3. 6 .)

Em tôdas as férias da quaresma afé domingo de ra
mos exclusive, nas férias das quatro têmporas fora da oita- 
v,i de pentecostes, nas vigílias comuns, na segunda-feira 
das rogações, por conseguinte nas férias maiores com rnissa 
própria e nos dias infra octavam communem, pode-se dizer 
(Ul cantar a missa da festa ou da féria ou da vigília. Se 
iiiim féria e uma vigília ocorrerem no mesmo dia, o cele- 
lii.inte pode escolher ou a missa da féria ou a da vigília, 
(Ul a da festa.

P or ger contrário  às novas ru b rica s  (VT, 4 e 6) de 1920 e  ao d. de 
;m-V-l920 que as aprova co n trariis  quibuscum que non obstan tibu s, está  
iilii-ouada 3  licença concedida pelo d. d e 12-6-1912 de dizer a oração pelos 
ilcfiio tos nas m issas d as fé r ia s  m aiores com com em oração de fe sta  duplex. 
inilili. L it . 1933, p. 387 e  ou tros; cân. 22.)

2. São proibidas as missas da féria e da vigília, se ocor- 
ici um duplex  de 1.® ou 2.® classe ou um dia dentro da 
oil,'iva da epifania ou do corpo de Deus.

3. Ritual. As missas da féria e da vigília são de rito
simplex sem Glória nern Credo, mesmo se a festa come
morada tiver Credo. O prefácio é do tempo respectivo e
ii.lo da festa, se ela tiver próprio. Nas missas feriais do ad
vento, em que há comemoração de beata, nunca se diz o 
prefácio de beata.
646. 4. Missa adiada. A missa do domingo não se omite
l.ieilinentc. Impedida no domingo por uma festa de rito mais 
■ lilo, é adiada para o primeiro dia, em que se diz o ofício
d.i féria (d e  e a )  que não tem missa própria.

Se não ocorrer tal dia, a missa do domingo é adiada 
p.ira os dias e na ordem seguinte: 1. Festa sim plex; 2. Nos
sa Senhora no sábado; 3. oitavo dia sim plex; 4. primeiro 
di.'i infra octavam communem; neste caso goza do mesmo 
privilégio que o próprio domingo, portanto não admite ter
ceira oração do tempo (Brunen. 3. 3. 36. IX Eph. Lit. 
!'i;í7, p. 1 3 1 ); 5. primeiro dia dentro de uma oitava privi
legiada na Igreja universal, contanto que seja o domingo 
iiconente durante a mesma oitava. Neste dia as missas pri- 
v.idas podem-se dizer ou cantar do ofício do dia com a 
eoineinoração do domingo, ou do domingo com a comemora-
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ção do ofício do dia, ajuntando-se sempre as comemorações] 
ocorrentes. A missa votiva rezada e a dc réquie são proi-j 
bidas.
647. Esta missa que foi adiada I. tem Glória em dois ca-| 
sos: a) se ocorrer no tempo pascal; b) se a missa do do
mingo depois da epifania deve ser rezada fora da oitava, no 
dia 19 dc janeiro, e a missa do domingo depois da ascen
são é rezada na sexta-feira depois da oitava; 2. tem Glória 
e Credo, se as missas adiadas do domingo depois do natal, 
epifania, ascensão, S. Coração de Jesus são celebradas den
tro da oitava; do contrário não os tem.

Nos dias da semana, no advento, depois da epifania, 
páscoa e pentecostes diz-se a missa do domingo precedente, 
exceto nas férias com missa própria. No advento e no tem
po a partir da setuagésima até à quarta-feira de cinzas re
za-se SÓ 0 graduai. O aleluia com o verso e o trato se omi
tem. (Rubr. spec.) .

§ 141. A M ISSA EM IG REJA  ALHEIA

648. 1. E ’ proibido  (A. M. IV, 6) ao celebrante em igreja 
alheia usar as cerimônias alheias, próprias de uma ordem 
ou de um rito; deve guardar as fórmulas do ordinário da 
missa do seu rito próprio.

2. E ’ permitida a missa própria do celebrante, se o ca
lendário da igreja alheia permite missas votivas privadas. 
Neste caso o celebrante pode dizer: a) a sua missa, mesmo 
se fôsse de um bem-aventurado, cuja missa aliás é proibida 
fora da igreja indultária. Mas deve dizê-la como está iiu 
seu calendário próprio (d. 3892 ad 5 ) , com Glória e Credo, 
se houver, sem a imperada prescrita na igreja alheia; b) a 
missa do calendário da igreja alheia; c) uma missa votiva 
ou de réquie, se o calendário alheio a permitir, embora o 
seu ofício próprio seja dc rito de 1.® classe.

3. Nos outros casos está prescrita a missa conforme o ca
lendário da igreja alheia, e com todo o seu rito: Credo, 
orações, imperada, sem comemoração do ofício do celebran
te, embora de 1.® classe.
649. 4. Esta missa é obrigatória: a) para todos os sacer 
dotes do clero secular e regular. Somente os bispos têm o 
direito (cân. 349 § 1) de dizer em qualquer parte a niis.sa 
conforme ao seu calendário próprio; b) em tôdas as igrcjíis
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I’ oratórios piiblicos e semipúblicos principais, p. ex., dos 
linspitais, seminários, colégios, cárceres, comunidades reli- 
pjnsas, instituiçõe.s pias. Num seminário dirigido por reli- 
pln.sos, há dois oratórios principais: um dos seminaristas, 
II niitro dos religiosos; c ) numa igreja ou oratório público 
nu semipúblico entregue pelo bispo a uma ordem religiosa, 
(|m'r para sempre, quer por tempo indefinido, com o en
cargo de administrá-lo, o calendário dos religiosos é obri
ga (ório para todos os sacerdotes, (d. 4150 .)

5. Fora desta lei estão os oratórios privados e os secun
dários nas instituições pias mencionadas, (d. 4248 ad 3 .) 
Nélos 0 celebrante pode seguir o seu próprio calendário on 
pivíerir o da igreja alheia, porquanto as rubricas não pres
crevem nada a êste respeito. (A. M. IV n. 6 .) 0  mesmo se 
iibserva quando a missa se diz em altar portátil. Porém, 
iieste caso a imperada da diocese é sempre obrigatória. A ca
pela fixa de um navio é considerada oratório piiblico, qual
quer outro altar é tido por altar portátil, (d. 4069 ad 5.)

6. Se uma igreja tiver o privilégio de missa votiva quase 
qihilidiana em honra de um mistério ou de um santo ali ve
nerado, observem-se as restrições e a regra geral, de que as 
(irações do tempo se omitem, quando fôr comemorado um 
iliiplrx.

ARTIOO III. As missas pelos defuntos 

§ 142. NOÇÕES E RU BRICA S GERAIS

650. I. As missas de réquie são as missas votivas (n. 589) 
mais antigas. Tertuliano ( f  220) menciona a missa do ani
versário, S. Cipriano ( f  2 5 8 ), a missa exequial, S. Ambró- 
niii ( t  3 9 7 ), 0 terceiro, sétimo, trigésimo e quadragésimo 
dia. O nono dia, celebrado em alguns lugares, se conservou 
na eneada (novenário) depois da morte do Sumo Pontífice. 
No sacramentário gelasiano há missas para o dia do entcr- 
10, para o 3.°, 7.°, 30.“, e para o aniversário.

A escolha dêstes dias tem o seu fundamento na ressur- 
letçáo de Nosso Senhor e libertação das almas, três dias de
pois da sua morte; no descanso de Deus no sétimo dia, mo- 
drlo (lo descanso eterno das almas; no luto por Moisés, que 
ihirou 30 dias; no costume humano e na caridade cristã de
11.10 cst|iiccer 0 aniversário da morte de um ente querido.
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Durandus (VII, c. 35, n. 11 sq.) relata que em alguns luga
res se celebravam o 50.°, 60 .°, 100.° dia.

As missas de réquie dizetn-sc em honra da SS. Trin
dade, Deus uno.

R ecom end.i-se  to m a r a  m issa iiro  defunctis  q uan do fô r l i c i t a r a )  por
que a  Ig re .ia  o deseja e concede tantos p r iv ilé g io s ; b )  po rq ue o S. Of, 
20-2-1913, declarou que p a ra  o p riv ilé g io  do a lta r nffo é necessário dlzoi' 
m issa p ro  defunctis, “id  tam en la u d a b ilite r fie ri, cum  licet ac decet, pln- 
tatis g ra tia  erga d e fim e tu m ’’. (B re h m . N e u e ru n g , p. 224.) "M issa do ré
q u ie m  m agis  prodest d e fun ctis  ex p.arte o ra tio n u m . Sed hoc potesl. c o m . 
pens.oTí pe r m aiorem  dcvo tio ne m  celebrantis vel e ius q ui ;f<acit eam cole 
b ra re  ve l p e r intercessionem  sancti iii cu ju s  veneratione m issa celebratiir." 
(S . Th o m a s  in  Sént. IV ,  d. 45, q. 2, a. 3, q. 1 ad 5.)

2. Numero das missas. Antigamente havia avultado nú
mero de fórmulas de missas pelos defuntos. 0  novo missal 
enumera seis; 3 no dia 2 de novembro, 3 no commune Mis- 
sariim pro defunctis, as quais às vêzes diferem só nas ora
ções. A última é a missa quotidiana. As outras 5 se chamam 
missas privilegiadas, porque; a) podem ser celebradas em 
dias aliás proibidos; b) têm uma só oração; c) sempre Dies 
irce.
651. 3. Uso. A primeira do dia 2 de novembro é prescrila:

a) no dia da comemoração de todos os fiéis defuntos. 
Se uma das três missas dêste dia é cantada, para ela usa-se 
esta fórmula, datido-sc a licença de dizer duas outras mis 
sas em primeiro Iugar. (Rubr. spec. 2 nov.) Se uin sacerdolc 
administra duas igrejas e no dia de finados canta uma mis 
sa em cada uma delas, deve tomar para as missas cantadas 
duas vêzes a primeira fórmula, (S . C. R. Brunen. 3-3 1936.)

b) na missa exequial, do 3.°, 7.°, 30.° dia, no aniversá
rio da morte do papa e de todos os sacerdotes;

A  p rim e ira  fó rm u la  está reservada à.s m issas p riv ile g ia d a s  peioa mt- 
cerdotes e a com em oração de todos os de fun to s p o r causa d a  epí.stolii: 
"íOcce m y s te riu m  vobi.s dico” . P ois  a Ig r e ja  ab stra i do sentido literal do 
texto, e usa o vocábulo “m is té rio " no sentido de "m istério  de D c ii«"  
(1 C o r  4, 1 ), cuja  di.spensaQ.ão está confiada aos sacerdotes. A lé m  disto iin 
palavra.s do E va n g e lh o  desta m issa fo ra m  d ir ig id a s  aos sacerdotc.s no 
T e m p lo . ( J o  5, 33.)

c) na missa do aniversário de todos os defuntos de nin.T 
ordem ou congregação;

d) fora dos dias privilegiados é prescrita a última fór
mula: Missa quotidiana, também pelos sacerdotes.

e) segundo o novo missal não se podem trocar nem ; im  

missas, nem as epístolas, e nem os evangelhos.
652. 4. E ’ proibida  qualquer missa de réquie;

a ) nas igrejas, em que há exposição pública do SS. 
Sacramento, em qualquer altar (A. M. III n. 12), exceto no
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ilia de finados, enr que se podeur dizer missas rezadas de 
réciuie nos altares laterais, com paramentos roxos. (d. 43.31 
;ul IV.)

Se a exposiçcão é privada, e nem é permanente, nem por
c.uisa pública, a rnissa de réquie é permitida nos altares 
lalcrais, não o é, porém, no altar da exposição, no qual 
lambem 6 proibida qualquer outra missa;

b) nas igrejas, em que há uma só missa, quando hou- 
vcM' obrigação: 1. de aplicar pro populo; 2. de dar a bênção 
■iolene das velas, da cinza, dos ramos, da água, de presidir 
a procissão; 3. nas rogações. (A. M. Ill, 12.)

(>53. 5. Se não houver obrigação explícita de dizer uma
missa de réquie, o celebrante satisfaz ao seu compromisso 
(le celebrar uma missa pelos defuntos, com a missa do dia 
I'M com uma missa votiva, (d. 4031 ad 4 .) Para ganhar 
"  privilégio do altar com indulgência plenária não se exige 
iM.iis missa de réquie.

6. Ritual, a) A missa de réquie tem sempre prefácio 
pióprio, Camniunicantes comum, Requiescant in pace  no plu- 
r.il, o últirno evangelho de São João e nunca a imperada 
ilc venerabili;

b) nas festas dos santos, cujos nomes são mencionados 
no cânon ou em outra parte, não se faz a inclinação da 
(■;il)cça;

c) as orações das missas estão assinaladas. Somente 
pelos papas, bispos, sacerdotes se toma a oração respectiva 
vx diversis:

d) a sequência é obrigatória: 1. em todas as missas 
CDiii uma oração; 2. em tôdas as missas cantadas com uma 
1)11 mais orações;

e) nas missas cantadas o órgão pode acompanhar o 
Cnnto, porém cala-se, terminado o canto.

f) o sermão fúnebre, se houver, far-se-á depois da mis- 
m; i e  antes da absolvição. 0  pregador não veste nem a so- 
biepdiz nem a estola. (C. E. II, 11, n. 10; d. 28^88.)

g) Nas exéquias militares o féretro pode-se envolver 
l o m  a  bandeira nacional, contanto que se faça sem dcs- 
p i c / o  (la igreja e da sacra Liturgia. (S . Of. 11-3-1909 ; 
( l ‘. 11. 867.)
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h) O féretro de uma virgem não se pode cobrir com 
um pano branco em sinal de virgindade, (d. .1035 ad 11; 
C. R. 342 § 1.)

i) O uso de flores na eça se pode permitir; não, po
rém, a exposição da imagem do defunto, nem dc corpo pre
sente nem na eça; o nso contrário seja eliminado, (d, 3898.) 
Cf, n. 964.

k) A cruz se coloca à cabeceira do féretro ou da eça 
depois da missa e não durante a missa e o ofício dos de
funtos. (d. 3535 ad 6 .) O C não deve estar de barrete pôsto, 
quando põe o incenso no turibulo. (d. 3580 ad 2 .) Cf. 964.

§ 143. COMEMORAÇÃO DE TO D O S OS FIÉIS 
D EFU N TO S

654. 1. História, a) Teve início a comemoração anuária
de todos os fiéis defuntos no mosteiro de Cluni, no século 
X (E isen h .); cf. n. 443. A Igreja romana aceitou êste ani
versário e assinalou para êle o dia depois da festa de to
dos os santos, 2 de novembro.

b ) A pluralidade das m issas deve-se a  Jú lio  I I I  e a  P aulo I I I ,  imo 
còncederam  aos sacerd otes secu lares do antigo  rein o  de A ragão o privi
légio, a ind a em vigor, de dizer por estipêndio no dia 2 de novembro dUMii 
m issas, e aos regulares trê s  mis.sas. B en to  X IV , ein 1748, estendeu o p ri
v ilég io  da celebração  de tr ê s  m issas a  tôd a .a Espanha, e a P ortu gal, 
perm itindo uma só ,mf,ssa por estipêndio. B en to  X V , pela constitulçilo 
“ lu cru cn tu m ” em 191.5 (d. 4331), concedeu que todos os sacerdoioH
do mundo pudessem  ce leb ra r três  missa,s. P a ra  que o fervor dii 
piedade do clero e do povo n a  com em oraçíio de todos os fié is  defun- 

• tos fôsse un.lnime, o efeito  da.s oraQõe.s m ais eficaz e a  L itu rg ia  uniíoriiiii 
e  solene, proscreveu que êste  d>a tenha os p riv ilég ios das fe stas  de 1." 
c lasse  e não pos,sa ;jer tran sferid o  senão p ara o d ia  3 de novembro, se o 
d ia  2 de nov. coincidir com o domingo, (d. 4341.)

2. Rituai. a) Quem dis.ser só uma missa, deve tomar a 
primeira, e pode aceitar por ela espórtula; b) quem cele
brar duas vêzes, deve tomar a primeira c a segunda das 
três. Pdr uma das duas pode aceitar estipêndio, a outra 
deve dizer por tôdas as almas dq purgatório; c ) para a 
missa cantada está prescrita a primeira fórmula, podentlo- 
se antecipar a .segunda e a terceira missa. Cf. n. 651.
6.55. 3. Condições: a) Por uma das três missas pode-se
receber estipêndio. Das duas outras uma deve-se dizer por 
tôdas as almas do purgatório, a outra pela intenção do papa, 
a saber: socorrer às almas abandonadas ou prejudicadas 
pelas omissões das fundações pias.

b) Pelas duas missas, que se devem dizer sem estipên
dio, pode-se aceitar uma gratificação ratione titiãi extrin- 
seci, p. ex., viagem, hora adiantada do dia. (Cân. 824 § 2.)
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c) As intenções das missas não se podem diferir para 
iiiiiro dia.

d) Se houver missa exequial, toma-se a primeira fór
mula c acrescenta-.se a oração pro defuncto  com uma única 
conclusão. (A. M. III, 4 .) A razão e “a Liturgia uniforme 
(■ solene” (Bened. XV) que exige as mesmas fórmulas por 
lõda parte e por isso a missa biforme. Nas missas não exe- 
qiiiais não se pode acrescentar nenhuma oração.

4. Priv ilég ios especiais, a ) T ôdas as m issas têm a indulgência 
do altar privilegiado, b) A indulgência plenária T oties quoties  para 
todos em tôdas as ig re jas  e oratórios públicos, nas capelas serni- 
públicas só para os m oradores das respectivas instituições pias (cân. 
ÍI2I»), a partir das 12 h da festa  de todos os santos (ou do domingo 
Imediato) até à m eia-noite do dia de finados. Condições; confissão; 
eoiminhão e em cada visita 6 Padre-N ossos, 6 Ave-M arias, 6 Gló
ria ao Padre.

§ 144. A M ISSA EXEQU IA L

6 5 6 . 1. O funeral (funus)  compreende (Ritual VI. c. 1. n.
•I ) “todo 0 rito das exéquias descrito nos livros litúrgicos 
aprovados”, portanto o que está prescrito no Exequianim  
orda. (Rit. VI, 3 .) A parte principal é o ofício (n. 4 )  e a 
missa pro die obitus. (n. 6. 7 .) O dies obitus abrange todo 
I) lem{)0 entre o morte e o entêrro.

2. Privilégio: A missa exequial pode ser cantada todos 
ns (lias, mesmo nas festas de rito duplex  e nos domingos com 
•ilgimias restrições. (Rit. Rom. VI c. 1, n. 8 .)

3. Condições, a) o cadáver deve, se possível fôr, estar 
presente na igreja do funeral; mas também pode estar au- 
’iciilc por causa razoável, p. ex., proibição do poder civil, 
eontágio; (3U já  sepultado, sem limitação de um prazo fixo.

b) Só uma única missa pro die obitus tem êste privi- 
ll'gio.

c) Deve ser cantada; por pobres ou por indulto outor- 
■.'..kIo às dioceses do Brasil, também pode ser rezada. (A. 
M. Ili, 4 .)

6r»7. 4. E stá proibida: a) nos casos mencionados em o n.
<i!)2; exposição, funções litúrgicas em certos dias;

b) nos dias de duplex  primário de 1.® classe da Igreja 
imiversal: natal, epifania, tríduo da semana santa, domingos 
(le páscoa e pentecostes, (mas não na segunda-feira nem 
húça feira), SS . Trindade, corpo de Deus, S. Coração de 
|(’!uis, Cristo Fiei, Imaculada Conceição, anunciação, assun
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ção, S. Miguel, S. João Batista, S. José e o seu patrocínio,
S. Pedro e S. Paulo, todos os santos;

c) nas festas da dedicação e do titular da igreja em 
que se fazem as exéquias, do patrono principal do Iugar;

d) nos institutos religiosos nas festas do titular ou 
santo fundador da ordem ou congregação;

e) se a solenidade exterior de uma destas festas (c e
d) fôr transferida para o domingo seguinte, a missa de dic 
ohitüs só é proibida no domingo;

f)  se a missa exequial fôr impedida por uma das festas 
enumeradas (b, c, d ), pode ser transferida para o dia mais 
próximo, não impedido por uma destas festas.

g) no dia de finados.

658. 5. Ritual, a) Pelo papa, pelos bispos e pelos sacer
dotes toma-se a primeira missa do dia de finados, com a 
respectiva oração ex diversis (cf. n. 655 d ) ;

b ) nos outros casos a missa e a oração de die obitm ;
c) sempre se diz a seqüência;
d) 0 Libera  é obrigatório na missa exequial. Depois de 

outras missas de réquie é permitido; depois da missa do dia, 
só quando independente dela (d. 4 1 8 3 ), p. ex., rezando as 
3 Ave-Marias e exceto as festas de 1.® classe, (d. 3780 ad 8.)

§ 145. M ISSAS PRIVADAS DE RÉQ U IE ‘
POR OCASIÃO DAS EXÉQ U IA S

659. I. Condição. Aléni da missa exequial solene, permi
tem-se na mesma ocasião quantas missas privadas de dic 
obitus se quiserem. (M issas concomitantes.) Mas é condi
ção indispensável que sejam aplicadas pelo respectivo de
funto. Podern ser também cantadas.

2. São proibidas  nos dias ern que o são as missas dn
3.° dia, etc. (n. 661.)

3. Quanto ao  lugar deve-se advertir que estas miss;rs 
privadas por ocasião do entêrro se podem dizer:

a) nas igrejas e oratórios públicos, onde se celebra o 
funeral solenemente, só neste dia;

b) nos oratórios semipúblicos que fazem as vêzes de 
igreja ou oratórios públicos, onde por falta de igreja ou ora
tório público se celebra o funeral, num único dia a escolher 
desde o dia da morte até o dia do entêrro. Acontece isto, iror 
exemplo, nas casas religiosas, seminários, hospitais, etc., on
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ili' o oratório principal, ordinária mas não necessariamente 
mais espaçoso, faz as vêzes da igreja. Não se exige a missa 
fx i‘(|nial cantada, nem a presença física do cadáver (.senten
ça comum dos autores, p. ex.. Coelho, Aertnys, Brehm, Gat- 
Icrcr, Mucller-Umberg, S o ia ); e contudo tôdas as missas 
fie podem dizer pelo defunto de cujo entêrro se trata. Supõe- 
fii' (|iic nestes oratórios não há missa exequial cantada. Pois 
ru' lionver, tem-sc o caso precedente e não se pode mais es
ta ilher o dia das missas privadas.

c) nos oratórios semipúblicos, que não fazem as vêzes 
(le igreja ou oratório público, em geral menos espaçosos, e 
uns oratórios estritamente privados da casa do defunto, con-
l.iiilo que 0 cadáver esteja fisicamente presente na casa, em 
i|iu' estão eretos os ditos oratórios, em todos os dias, desde
0 dia da morte até ao do entêrro. (A. M. III, 5.)
660, 4. Ritual a ) E ’ o mesmo que no n. 658.

b) Se as missas de réquie são rezadas ou cantadas 
pni defunto ainda não sepultado, nos dias que permitem 
missas quotidianas de réquie, cantadas ou rezadas, é obri- 
p.ilória a missa pro die obitus com uma oração, em qual- 
((iier igreja ou oratório (d. 4372 ad IV ) ;

c) estando, porém, o defunto já  sepultado e transfe-
1 ilido-se a rnissa dc exéquias, as missas de réquie com uma 
uiação só são permitidas na igreja e no dia em que houver 
a missa exequial. (1. c. ad V.)

146. A M ISSA ÜO 3.“, 7.“, 30 .“ DIA E DE ANIVERSÁRIO

fi6 l. Aniversário de um defunto significa o dia da morte, 
que ocorre não só depois do primeiro ano, mas em cada ano.

Para poder dizer-se estas missas privilegiadas (n. 6 5 0 ), 
nbscrvem-se as seguintes condições:

I. C ondições: a) o dia da missa deve corresponder ao 
(lia designado;

b) os dias podem-se contar a partir da rnorte ou do 
entêrro, exclusive ou inclusive;

c) a missa deve ser celebrada pelo respectivo defunto;
d) só é permitida uma única missa;
e) se é impedida no dia marcado, não pode "ser rezada 

cm outro dia. Mas pode ser cantada no dia mais próximo 
.iiilccipado ou seguinte não impedido por ofício igual.

A fnlasa de aniversário , p. ex .. cu jo  dia ocorre na sem ana da Páscoa, 
iMiifu ffnr an tecipada e cantad a no sábado, ou sendo Ôste im pedido, n a  sex-

11< 
II
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ta - íe ir a  an tes do dom ingo de ram os; ou pode se r  tran sferid a . I ’rovavsR 
m ente pode ser rezada p ara  os pobres (re lig io so s), pois que a  equidnds
social, a  caridade p ara  com os defuntos, e a so licitu d e da Ig r e ja  pai'ii
com as alm as, são m otivos p ara  se ad m itir a  m issa  rezada em lu g ar dn 
cantad a, tanto nos dias priv ilegiados como nas exéqu ias. (Ordo S. I . Gal- 
líac.) A  condição da ru b rica  (A. M. I I I ,  6 ) :  “quando se pode antecipar”,
só se re fere  à m issa depois de receb er a n otícia  d a  m orte, por ser iiii
possível antecipá-la.

ii 662. 2. São proibidas: a) nos dias, em que está proibida
a missa exequial (n. 6 5 2 ) ;

’ b ) nos domingos c festas de preceito, embora suprimi
das, mas permitidas no domingo antecipado (Brun. 1935; 
Eph. Lit. 1939 p. 1 3 6 );

c) no dia de finados;
d) nos dias de duplex  de 1.® e 2.® classe, embora trans- 

lj|î - feridos;
e) nas férias privilegiadas (quarta-feira de cinza e se

mana sa n ta );
f) nas oitavas privilegiadas;
g) nas vigílias privilegiadas: de natal, epifania, pen

tecostes.
1 3. Ritual, a) Para os sacerdotes, etc., como em o n. 658.

■ : b ) para os outros: no 3 .“, 7.°, 30 .“ dia a missa pro dic
. obitus com as orações que se acham no fim desta fórmula;
, no aniversário, a rnissa de aniversário;

L - c) nos dias, fjue permitem missas privadas de réquie,
esta missa privilegiada é permitida a.todos os celebrantes.

4. Gozam do m esm o priv ilég io :
: 663, !, A missa itnica e cantada dos aniversários no .sentido lalo.
' ■ T a is  são as m issas:
L a ) fundadas para um dia fora  do dia do aniversário, da mor-

te ou do entêrro;
,1/. b ) por todos os defuntos de uma associação, c a tu s  (ordcni,

. congregação, irmandade, cab id o );
Lr c )  o dia pode ser escolhido à vontade cada ano (d. 4372 ad 7 ) ;

d) por sacerdotes tom a-se a primeira m issa com a oração 
D eus qui inter; por uma associação, a mesma m issa com a oração 
ex d iversis; por outros, a m issa in anniversario.

II. A missa cantada durante oito dias, a partir do dia de fina
dos, 2-9 ou 3-lÜ de novembro. E stas  m issas não podem ser tr;uiHç;/ 
feridas nem antecipadas.
664.^ in . A missa de réquie celebrada no dia da trasladação dc luii 
cadáver para outro lugar (d. 437 0 ), excluindo-se, porém, a fórmula 
pro  d ie obitus.

IV. As missas autorizadas por determinação geral ou particular, 
na igre ja , oratório público e principal e em cada capela legitima
mente ereta no cemitério.

Ê ste privilégio não é concedido:
a ) a outras igre jas  ou capelas fora do cemitério, em que re

pousa o cadáver de um defunto, embora este ja  em distância legi
tima do altar;
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b ) às igrejas, oratório.s públicos e capelas de cemitério em 
que outrora foram .sepultados cadáveres, mas que estão abando
nados por qualquer m otivo;

c )  às igre jas cercadas de cem itério, a que está anexa a obri
gação do ofício coral ou cura de almas (A. M. III, 8) ;

d) a rnis.sa tem uma ou três orações, conforme fôr, ou não, 
celebrada de die obitus, 3.", 7.", 30.", aniversário.

(►1)5. V. As missas na câm ara ardente, que o ordinário do lugar 
pode permitir em um caso extraordinário c por causa ju sta  e razoá
vel, e que não podem ser mais de três. São  casos extraordinários; 
a niorte de bispo residencial ou titular (que morre em outra dio
cese), de pessoa da fam ília do chefe da nação, de pessoa insigne 
por seus m éritos e benefícios para com a Ig re ja  ou o Estado, pelas 
munificentíssimas esm olas aos pobres, ou quando se tra ta  de pes
soa que possui tal privilégio, contanto que as exéquias prescritas se 
celebrem na igreja. (A. A. S. 1926, p. 388.)

VI. As missas por defuntos duas ou três vêzes por sem ana, 
lios dias de rito duplex, por indulto, cujo teor se deve observar, 
mas o qual se pode usar, embora durante a sem ana ocorram  dias 
de rito inferior; além disso pode-se cantar mais de uma missa de 
léqiiie no mesmo dia e na mesma igreja, (d. 3472 ad 1 e 2.)

<»«6. VII. As missas gregorianas  não gozam cle privilégio 
lilúrgico (C. P. n. 5 1 5 ), mas de privilégio, por assim dizer, 
iinpetratório.

1. Origem. As m issas gregorianas têm o nome do papa G regório 
Magno ( t  6 0 4 ), que, mandando dizer 30 m issas pelo monge Justo, 
livrou a sua alma do purgatório. Êste fato e outros sem elhantes 
liirain o motivo para e.sperar da poderosa intercessão de S. O re- 
|,;ório a libertação de uma alriia por meio de 30 missas. A S. Congre- 
gaçfio (A. S. S. XVI. p. 509) declarou que a confiança dos fiéis na 
elieácia das missas gregorianas para livrar uma alma do piirgató- 
lui é piedosa e razoável, e o cõstunie de celebrar estas m issas é 
iiprovado pela Igreja .

11(17. 2. Ritual, a ) E stá  prescrito que tôdas as missas sejam  rezadas:
1." por uma única alma, ao menos é mais seguro (T heoi. Q. 

1939 p .  2 9 5 ) ;
2." por .30 dias contínuos. A interrupção nos 3 últimos dias da 

m'iii;ina santa, ein que as missas privadas são proibidas, não im
pede 0 seu efeito. (Bened. XIV . Inst. 34 n. 32 .)

h) Não é preciso que tôdas as missas sejam  rezadas pelo mes- 
MKi sacerdote, nem no mesmo altar, nem em altar privilegiado, nem  
em honra de S. G regório, nem que se ja  missa de réquie nos dias 
que a permitem.

c) E stá  proibido dizê-las ,pro Pivis. (A. S. S. X X I, p. 254.) P or 
Im h o  não se pode admitir que se acrescente uma intenção qualquer 
M liileiição feita pela alma interessada.

d) As missas gregorianas podem-se dizer mais de uma vez 
por uma alma. Pois não conhecemos os ju ízos de De”us.

e) (Jiiando o sacerdote por engano ou por doença interrompeu 
(I Múrie das 30 m issas, parece que não está  obrigado a repetir as 
iiilMHas já  rezadas. M as num caso prático é preciso recorrer à  S . 
üú, (Cappello, I, n. 769.)
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§ 147. A M ISSA D E P O IS D E R E C E B E R  0  ANÜNCIO
DA M ORTE

668. I. Privilégios: a) toma-se a missa de obitus com uma 
oração;

b) pode-se dizer esta missa no dia mais oportuno d e
pois do anúncio da morte de uma pessoa. Portanto, não é 
necessário tomar o primeiro dia livre pelas rubricas, mas pu
de-se escolher outro não impedido.

2. Condições, a) Só uma missa é privilegiada;
b) cantada ou rezada;
c) nas igrejas e oratórios públicos e semipúblicos prin

cipais; missas rezadas em qualquer oratório (d. 4372 ad 4 ) ;
d) que não seja no lugar, em que se celebra a missa 

das exéquias, para não prejudicar os direitos paroquiais;
e) nenhuma distância local está indicada, contanto qiic 

se verifique posi acceptum nuntium, portanto, que não seja, 
p. ex., na mesma casa religiosa.

3. Ritual, a) Pelo papa e peios demais sacerdotes, como 
em o n." 658;

b) nos outros casos pro die obitus, sem mudar coisa 
alguma (d. 3764 ad 4 ) ;

c) se, porém, no dia “mais oportuno” são permitidas 
missas privadas de réquie, as missas de dic obitus podem 
ser celebradas em qualquer número (d. 4372 ad 6 ) ;

d) a sequência é obrigatória.
4. Estas missas são proibidas nos dias n. 662.

§  148. A M ISSA QUOTIDIANA DE RÉQ U IE

669. 1. A missa quotidiana de réquie cantada é proibida:
1. nas festas de rito duplex;
2. nos domingos, ainda mesmo antecipados ou, quaiilo 

ao ofício, transferidos;
3. nas férias privilegiadas (quarta-feira de cinza^^fíe- 

mana sa n ta );
4. nas vigílias privilegiadas (natal, epifania, pente

costes) ;
5. nas oitavas privilegiadas;
6. nas rogações, antes da ascensão, se houver uma só 

missa e procissão;
7. se houver obrigação para a missa paroquial on ex 

posição do SS. Sacramento, (n. 652.)
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II. A rnissa rezada é proibida  iios dia.s mencionados 1-7; 
além dis.so:

8. durante a quaresma; permite-se, contildo, no pri
meiro dia livre de cada semana, i. c, em que ocorrer um 
•xnüdiiplex ou oficio de uma féria não privilegiada segundo 
o calendário da igreja, em que se diz a missa;

9. nas quatro têmporas e vigílias comuns;
10. na segunda-feira das rogações;
11. no dia, em que se celebra a missa adiada do do

mingo;
12. nos oitavos dias de rito sinipiex, embora só come

morados;
13. nas férias de 17-23 de dezembro.

67(1. 111. Ritual. 1. Sempre se dizem ao menos três ora
ções, porém nas missas cantadas não mais de três;

a ) se a missa se celebrar pelos defuntos em geral, as 
Ii6s orações da missa quotidiana e na ordem em que estão 
iiinicadas;

b) se a missa se disser por um ou mais defuntos deter
minados (são os 17 enumerados nas orações diversas pelos 
deinntos: sacerdote de qualquer grau, pai, mãe, irmão, pa- 
irtile, benfeitor, um ou alguns determinados defuntos, os 
urpiillados no cemitério. Rub. gen. V, 4 ) , a primeira ora-
i.áo se diz por êstes defuntos, a segunda ad lihitum, a ter
rena Fidelium;

c) se a missa se disser por tini ou mais defuntos não 
drlerniinados, a primeira oração é: Deus venice largitor, 
,1 segunda ad libitum, a terceira. Fidelium;

d) 0 nome do defunto, sendo conhecido, dcve-se inserir 
depois de N. Se a oração se disser por defunto e defunta 
e se souberem os nomes, diz-se; anirnabus famulorum tuo- 
niiii N. ei N .; não sendo conhecidos os nomes: anirnabus 
liuiiuli et famulce tuce. (d. 4074 ad 7 .)

671. 2. Nas missas quotidianas rezadas podem-se ajuntar
oiilras orações, contanto que o número total seja ímpar, 
inio passe de sete e a última oração seja Fidelium. (A. M. 
III, 10.) Nas missas cantadas não se pode acrescentar ou- 
h,i oração.

3. A seqüência é obrigatória; a) nas missas com uma 
fió o r . i ç ã o ;  b )  nas missas cantadas (d. 3 9 5 6 ) ,  e sempre tôda.

( '»»iMH (Io liltiirgia ■ 21
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4. A rubrica dos missais antigos, segundo a qual so 
podem trocar as epístolas e evangelhos, foi abolida. Cadíi 
fórmula deve-se tomar como está no missal.

5. E ’ lícito, se fôt preciso, mudar nas orações a fórmula 
masculina em feminina, o plural em singular e viceversa.

c a p í t u l o  III.

AS CERIMÔNIAS DA MISSA 

ARTIGO I. As cerimônias gerais 

§ 149. POSIÇÃO DO CORPO
672. Das posições litúrgicas em geral falou-se em o n 
107, quando se tratou dos santos sinais. Para reunir niiin 
quadro completo tôdas as cerimônias da missa, é preferível 
resumir as atitudes prescritas especialmente para a miss;i.

1. Posição erguida. Na missa o C funciona erguido 
(síans erectus d i c i t . . . ,  e tc .), apoiado sôbre os dois pés 
unidos nos calcanhares, sem encostar o corpo nem roçar 
com os paramentos no altar. Nunca se volta para o povo 
sem ter terminado a inclinação ou genufiexão, que acaba 
de fazer. Se subir ao supedâneo do altar, é indiferente pói 
primeiro o pé direito ou o esquerdo sôbre o primeiro dc 
grau. Quando fôr dc um para o outro lado do altar, vai com 
o rosto voltado inteiramente para o lado para onde se di
rige. 0  lado direito do altar é o iado do evangelho. (C. li. 
II c. V ííí, 44.)
673. 2. A inciinação profunda do corpo  faz-se;

a) durante a missa; ao confiteor, tnunda cor, te igiini 
até à palavra petim us; supplices tc roganius;

b) fora da missa, se o SS. Sacramento não estiver no 
altar: ao aproximarr-se e afastar-se do altar (Rub. nov.)
■—  e antes de começar a missa.

3. A inciinação m edíocre  faz-se:
a) desde o Deus tu conversus até ao Oremus, inclusive;
b) ao Oramus te Domine até quorum reliquice;
c) durante a oração In spiritu humilitatis;
d) durante o Suscipe, Sancta Trinitas;
e) ao Sanctus até Benedictus, exclusivamente;
f)  durante as três orações antes da Comunhão;

g) Domine non sum dignus;
h) à sumpção da S. Hóstia.
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§ 150. POSIÇÃO DE PA RTES DO CORPO

K Inclinação da cabeça 
«74. A inclinação profunda é feita pclo celebrante;

1. na sacristia, antes de ir dizer a missa, à cruz ou cà 
imagem;

2. no allar, antes de se voltar para descer os degraus 
iKi principio da missa, c no fim da missa, antes dc descer 
para as orações e para se retirar;

3. à cruz ou ao SS . Sacramento exposto (d. 4198 ad
12), quando muda o missal ou passa para o lado oposto;

4. à cruz ou ao SS . Sacramento exposto, tôdas as vê
zes que disser Oremus ou Gloria Patri;

5. à cruz ou ao SS. Sacramento exposto, ao pronunciar 
I) SS . Nome de Jesus, a não ser que já  esteja inclinado; 
mas, se íôr durante o evangelho, inclina-se ao santo texto, 
ao Santíssimo (d. 3875 ad 4 ) ,  se houver exposição;

6. no Gloria in excelsis, às palavras; D eo  —  adoram us 
Ic —  gratias agimus tibi (só a estas palavras) —  Suscipe 
ilcprecationem nostram;
«75. 7. no Credo, às palavras; Deum, ■—  lesum  Christum

siinuí adoratur;
8. às palavras D eo nostro no gratias agamus, antes do 

prefácio;
9. no Memento jielos vivos. No Memento dos defuntos 

ivslá prescrito que olhe para a s. hóstia;
10. durante as duas consagrações a) 

agcns; b) proferindo as palavras da consagração;
11. ao per eundem Christum, depois do Memento pelos 

' (Ic-íimtos, não, porém, ao N obis quoqae peccatorihus;
12. durante os três Agniis Dei;
13. durante o Placeat (Rit. cel. 12, n. 1 );
14. à palavra Deus, na bênção Benedicat vos;
15. na sacristia, à cruz.

2. Os olhos

«7«. 1. 0  C conserva os olhos baixos; a) indo para o al
lai e voltando dêle; b) dizendo, voltado para o põvo, D o- 
IIIinus vobiscum. Orate fratres, na bênção final.

2. Quando a rubrica exige elevatio oculorum ad  cce- 
liiiii, ad  Deum, o C deve olhar para a cruz (d. 2960 ad 3)

V I * '

dizendo gratias
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OU para o SS. Sacramento, se estiver exposto. Se a crin 
se achar num lugar muito alto, é .suficiente olhar para cima.

3. Deve elevar os olhos 11 vêzes:
a) principiando o M anda cor;
b) começando o Suscipe, sancte P ater;
c ) durante a oração Offerimus tibi;
d) dizendo o Veni sanctificator, etc.;
c ) começando o Suscipe Sanefa Trinitas;
f )  pronunciando o D eo nostro no gratias agamus do 

prefácio;
g) antes de principiar Te igitur;
h) ao elevatis ociilis, antes da consagração;
i) durante tôda a elevação da s. hóstia e do cálix;
j )  dizendo Benedicat vos, na bênção final.
4. Conserva os olhos fixos no SS . Sacramento 3 vêzes;
a ) durante o Memento pelos defuntos;
b) durante o P ater noster rezado;
c) durante as três orações antes da comunhão.

3. As mãos
677. 1. P egra fundam ental: o C nunca passa com a bor
da das mãos e as extremidades dos dedos além das partes
do corpo que atinge, fazendo o sinal da cruz, exceto nas 
elevações na consagração.

2. Junta a.s mãos tôdas as vezes que tem de benzer al
guma coisa, a não ser que a mão esquerda esteja ocupada, 
p. ex., segurando o cálix na bênção da água no ofertório. 
(Rit. cel. VII, n. 4 .) Põe a esquerda no altar, se tern de 
mover só a direita, p. ex., ao fazer o sinal da cruz sôbre o 
missal no intróito da missa dos defuntos, ou no último evan
gelho In principio, ou ao tomar o cálix na comunhão. l ’or 
conseguinte põe a direita no altar, se a esquerda vira a fó- 
Iha do missal. As duas mãos, quando desocupadas, pousarm^ 
sôbre o altar ou sôbre o corporal até ao punho exclusive, 
e não só as pontas dos dedos.

678. 3. Tôdas as vêzes que, rezando uma oração no meio
do altar, faz inclinação do corpo ou só de cabeça, apóia
as mãos juntas no altar, de modo que as pontas dos dedos
mínimos toquem na frente do altar, exceto ao Munda cor, 
Sanctus, Agnus Dei, Domine non sum dignas.
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4. Eleva e junta as mãos c as desce juntas ao recitar o 
Olôria, 0 Credo, o Veni sancüficator, o fiat diiectissinü Filii 
lui, D. N. Jesu Chr., o B en ed iæ t  vos e. antes do Te igitar.

5. As cruzes devem scr formadas por linhas retas, e não 
por linhas curvas, no mesmo plano e não em plano oblíquo, 
(Io tamanho dos objetos, que se benzem. Quando se traíram 
s(ãbre o cálix só e sôbre a s. hóstia só, nem está prescrito 
liem proibido fazê-las de alturas diferentes.

4. A voz

679. 1. 0  C durante a missa reza em voz alta ou em voz
baixa. (Rub. Gen. XVI 2 .) Não é proibido admitir um ter
ceiro tom, a voz média, no Orate fratres, Sanctus, N obis 
(litoquc' peccatoribus. Domine non sum Dignus, pelo contrá
rio até tem algum fundamento em certas expressões do Rit. 
cel. A voz alta não deve ser tão clamorosa, que outros sa- 
c('rdotes, que eventualmente dizem a missa na mesma igreja, 
liquem perturbados. (Rubr.) A voz baixa deve ser modifi
cada de tal modo, que não possa ser ouvida pelos assisten
tes, mas somente pelo celebrante.

2. Devem-se rezar de cor ao menos: 1. as orações ao 
p('. do altar; 2. o Munda cor; 3. as orações do ofertório; 4. o 
início do L avabo  e do Te igiiur; 5. o Suppiices; 6. as três 
orações antes da comunhão; 7. as orações durante a co
munhão.

3. Rezar tôda a missa de cor, apesar de não ser ilícito, 
cimtudo é perigoso, pois que já  várias vêzes se tem omitido 
a consagração, passando o C, por distração, do primeiro 
para o segundo Memento.

ARTIGO II. As cerimônias da missa privada

§ 151. O RITO  DA M ISSA COMUM REZADA 

L A preparação do celebrante

6H0. 1. O método mais claro de dizer a missa se acha no
missal, 0  sacerdote que vai celebrar a missa, tendo-se con- 
Iciisado, se o julgar necessário, e depois de-ter lezado ao 
niciios matinas e laudes, entregue-se durante algum tempo 
á oração e recite, conforme o tempo lhe permitir, os salmos 
e as orações inseridas no missal. Esta prœparatio ad  Mis- 
'•aiii. não é obrigatória, mas é muito recomendável. (Cân.

II. I Jtlirg ia  Especial. A S. Missa. Cap. HE Cerimônias 32.5
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810.) Vai para a sacristia, consulta o calendário, procura 
a missa, se ainda não o tiver feito antes, percorre a missa 
e põe as fitas nos lugares respectivos. Lava as mãos di
zendo Da Domine, etc. Prepara o cálix, põe sôhre a copa 
0 sanguinho, por cima a patena com a hósHa inteira, depois 
de a ter limpado levemente de fragmentos, se fôr preciso. 
Cobre a hóstia com a pala de linho, depois com o véu de 
sêda, o qual deve cobrir inteiramente a parte anterior do 
cálix. (d. 1379.) Sôbre o véu põe a bôlsa com o corporal, 
de modo que a abertura da bôlsa fique voltada para o lado, 
por onde pega no cálix. Não é permitido colocar coisas pro
fanas sôbre a bôlsa, p. ex., óculos, lenço. (d. 2118 .) O cor
poral, dividido em 9 quadrados, dobre-se de modo que pri
meiro a parte anterior, depois a posterior se dobre sôbre o 
centro, o quadrado da direita sôbre o do meio e o da es
querda sôbre o da direita; e, dobrado desta maneira, meta-se 
na bôlsa.

A colhcrinha pode ficar durante o tempo das missas im 
altar, colocada perto da sacra do lavabo, ou então o C ,'i 
põe sôbre o sanguinho no cálix, para não prejudicar a dou
radura pelo contacto.
681. 2. Ltepois o C, revestido de batina tão comprida que. 
chegue ao calcanhar (cân. 811, §  1 ), começa a revestir-se. 
Pega no amito pelas duas exirernidades, bcija-o na cruz im 
meio da borda (Cappello), põe-no sôbre a cabeça, dizendo 
im pone Domine, êtc., deixa-o cair para o pescoço, cobre 
a gola da batina, cruza as fitas sôbre o peito, passa-as [lor 
debaixo dos braços, cruza-as dc novo sôbre as costas e ala- 
as sôbre o peito. Depois veste a alva, sem a beijar, enfian
do a cabeça, depois o braço direito c esquerdo, arregaça-a 
por diante e pelos lados, adapta-a ao corpo c cingc-.se pas
sando o cordão, apresentado pelo ministro, por cima da 
parte arregaçada e aperta-a coin um nó. O ministro ajtis- 
ta-a dc modo que cubra a batina em redor e fique elevada 
da terra à altura de um dedo pouco mais ou menos. (Ruhr.)

Toma 0 manipulo, beija-o na cruz e o põe no braço 
esquerdo, geralmente abaixo do cotovelo. Apanha a estola 
com ambas as mãos, beija-a na cruz c a põe no pescoço, 
sem a atirar pelas costas (Bened. X IV ), cruza-a sôbre o 
peito, passando a parte direita sôbre a esquerda, e prende
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as extremidades com as duas extremidades do cordão. Ves- 
le finalmente a casula (sem a beijar) e segura-a com os 
i-ordões, se houver.

II. Ida para o altar

(»82. 1. O celebrante põe o barrete, pega no cálix pelo nó 
com a mão esquerda, leva-o à altura do peito, de sorte que 
o braço forme urn ângulo reto, pousando a mão direita es- 
lendida sôbre a bôlsa, faz, com o  barrete pôsto, uma incli
nação profunda de cabeça à cruz, menos profunda, se em 
vez da cruz estiver a imagem de um santo, (se é costume, 
l;unbém a um sacerdote paramentado). Dirige-se com pas
so grave para o altar, conservando o corpo direito e os olhos 
baixos. Ao sair da sacristia pode tomar água benta. Se a 
.sacristia estiver por detrás do altar, sai pelo lado do evan
gelho e entra depois da missa pelo lado da epístola, (d. 
:(029 ad 12.)

(i83. 2. Passando diante do altar-mor, o C faz, sem tirar 
o l)arrete, inclinação profunda com a cabeça; se estiver o 
SS. Sacramento no tabernáculo, genuflexão. Se estiver ex
posto; ). ajoelha-se com os dois joelhos; 2. tira o barrete; 
3, -inclina a cabeça; 4. cobre-se; 5, levanta-se; 6. passa 
.'uliante com o barrete pôsto. (Gard. Instr. Clement., § VII,
II. 10.) Se passar diante de uru altar, onde há consagração, 
pfic-se de joelhos do mesmo modo c não se levanta antes de 
II C ter deposto o SS . no altar. (Rit. cel. II, n. 1.) Se o C 
não tiver o cálix, tira o barrete logo que avista o SS. Sa- 
rramento e só o põe, quando sair da sua presença. Quando, 
para distribuir a s. comunhão, se rezam as palavras Ecce  
Agiiiis Dei, etc., fica ajoelhado até depois do terceiro D o
mine non, etc. Se já  se distribui a s. comunhão, poc-se de 
joelhos como adiante do SS . Sacramento exposto. Estando, 
porém, a píxide sôbre o altar, o SS. é adorado com geuu- 
llexão simples como durante a missa entre a consagração 
e ;i comunhão. Passando o C diante de um altar lateral, 
eiii que a missa estiver entre a consagração e a comunhão, 
f.eiHiíIcte, se 0 tiver advertido sem indagar, (d. 4135 ad 2 .)

3. Tendo chegado junto do degrau inferior do' altar, se 
lioiiver duas séries de degraus, diante do degrau inferior da 
piiiiuãia série, o C pára, descobre-se, entrega o barrete ao 
luiiiislro, e faz inclinação profunda do corpo à cruz; se o
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SS . Sacramento estiver no sacrário, genuflete no plano. Sobe 
ao meio do altar, põe, sem inclinação, o cálix para o lado 
do evangelho, pega na bôlsa e tira o corporal com a mão 
direita, encosta a bôlsa à banqueta para o lado do evange
lho junto da sacra do meio. Desdobra o corporal coniplcl.i- 
mente (d. 3448 ad 12), primeiro para a esquerda e para a 
direita, depois para o lado da cruz e por fim para a freiile. 
E ’ bom estar o corporal um pouco apartado da borda do 
altar.

684. 4. Depois pega o cálix pelo nó com a mão esquerda, 
e, segurando o véu com a direita, coloca-o sôbre o corporal 
no quadrado do meio ou a uma distância da extremidade 
suficiente para que não possa tocar no véu com a cabeça, 
quando beija o altar. Adapta o véu de modo que cubra o |)é 
do cálix. (d. 1379.) Depois, sem inclinação, (a  qual só esl.'i 
prescrita ao passar pelo meio e ao descer do meio para dian
te do degrau inferior) com as mãos postas, vai ao lado da 
epístola, abre o missal (e não o ajudante, d. 2572 ad 5) 
e volta para o meio do altar. Faz inclinação à cruz e desce, 
voltando as costas à cruz, em conformidade com a posição 
que toma ao Dominas vohiscnm  e Orate fratres, que se dizem 
no meio do aliar diante da cruz.

5. O C tem as rriãos postas, de modo que as palmas dns 
mãos estejam unidas, os dedos estendidos e juntos, o pole
gar direito cruzado sôbre o polegar esquerdo. Os cotovelos 
estejam levemente encostados ao corpo e as mãos diante do 
peito, na altura do coração.

P,ára no pLano (se houver duas séries de degraus pode 
ficar diante da primeira ou do supedâneo, d. 1265 ad 4) 
diante do degrau inferior.

!!1. Comêço da missa
685. 1. O C vira-se para ,o altar pela esquerda, faz incli
nação profunda à cruz ou, se estiver o SS . Sacramento no 
sacrário, genufiexão simples no degrau inferior (d. 2682 ad 
4 7 ) , faz em seguida o sinal da cruz pondo a mão esquerda 
abaixo do peito, passando a mão direita da fronte ao peito, 
dizendo em voz alta In nomine Patris, etc. Depois reza a 
antífona Introibo e o salmo ludica  (sigla JE C  =  Indica; 
Em itte; C onfitebor), faz inclinação profunda da cabeça ao 
Gloria Patri, e sinal da cruz ao Adjutorium nostrum; ao con-

www.obrascatolicas.com



n. Liturgia Especial. A S. M issa. Cap. I ll : Cerim ônias 329

ííteor em que não sc pode inserir o nome do titular da igre
ja  (d. 2142) nem outro nome sem indulto particular (d. 
2297), faz inclinação profunda do corpo (dc modo que as 
mãos cm cruz [lossam facilmente tocar os joelhos). Ao m ea 
rnlpa põe a mão estendida alraixo do peito e bate (não só 
loca) tio peito três vêzes com a mão direita utn tanto cur
vada, de sorte que o indicador c o polegar se toquem. Con- 
serva-se inclinado, até que o ministro tenha respondido Mi
sereatur, e êle mesmo Amen. Depois do Confiteor do minis- 
Iro, diz Misereatur, Indulgentiam  com o sinal da cruz.

686. Na missa estritamente privada só deve haver um aju
dante conforme os decretos. Quando se trata das missas pa
roquiais ou semelhantes nos dias de festas e quando se tra
ta de missas celebradas em lugar de missa solene ou can
tada, por ocasião de real e costumada celebridade e soleni
dade, pode haver dois ajudantes, (d. 3059 ad 7 ; Decr. t. 
V, p. 279 .)

0  mesmo decreto (1. c. ad 9 combinado com o resp. ad 
7) vale para o número das velas. Só nas ocasiões menciona
das e nos dias indicados (1. c. n. 7) é permitido acender 
niais de duas velas para a missa rezada; por conseguinte 
não é permitido acender 4  vcla.s todos os dias. Na missa do= 
Iti.spo e na missa conventual podem-se acender mais de duas 
velas, (d. 3065.) Costumada celebridade é, p. ex., a missa 
da comunidade nas casas religiosas. (Cappello 1. n. 7 4 0 ;7 7 4 .)  
Missa paroquial neste caso é qualquer missa que se diz para 
o povo satisfazer a sua obrigação nos domingos e festas. 
(C.appello I. c.)
687. 2. Às orações seguintes: Deus tu conversas até ao- 
Drcmws, inciusivamente, o C está mediocremente inclinado, 
de modo que possa ver as pontas dos pés. Dizendo Oremus, 
eslende e junta as mãos. Só então se endireita e sobe ao 
■ illar rezando ern voz baixa Aufer a nobis e medindo os pas
sos, de sorte que, chegado junto do altar, possa principiar 
o  Oramus te. Domine, com inclinação mediocre. Coloca as 
mãos juntas no altar, de maneira que as pontas dos dedos 
iiiíiiiinos toquem na frente do altar e os outros dedos esten- 
(liilos descansem em cima do altar; os polegares estejam 
> riizados. Esta posição observa-se nos casos semelhantes. 
A o  dizer quorum reliquice hic sunt, coloca as palmas das 
iiiaos até aos punhos exclusive, e não só os dedos, sôbre o
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altar, dos dois lados do corporal, ou se êste fôr muito gran
de,, sôbre 0 corporal, beija-o, pondo, se fôr preciso, o pé di 
rcito um poiico para trás. Dêste modo procede sempre aii 
beijar o altar. Somente depois da consagração o polegar e 
o indicador não se separam mais e as mãos ficam dentro do 
âmbito do corporal, tocando-se. só com o dedo mínimo.

688. 3. Depois do ósculo, o C ergue-se, junta as mãos e,
terminando á oração, vai, com o ombro esquerdo voltado 
para o altar, ao lado da epístola, vira-se para o missal e, 
fazendo o sinal da cruz, lê o Íntróito em voz alta e conli- 
nuando com as mãos juntas. Ao Gloria Patri faz inclinação 
profunda à cruz, sem levantar os olhos, virando um pouco 
os ombros juntamente com a cabeça. Assim se fazem tôdan 
as inclinações no altar. Se o SS. Nome de Jesus ou de um 
santo ocorrer, enquanto se faz a cruz, omite-se a inclinação 
ou se faz a cruz antes de pronunciar os ditos nomes.

Depois do Íntróito vai ao meio do altar, tendo registado 
a oração a ser rezada, se estiver em uma página diferenie, 
Isso vale por regra: Nunca o C se afaste do missal sem

Diagrama das cerimônias principais da s. Missa

1. Princípio; genuflexão ao SS . Sacram ento.
2. Não para o lado.
3. Confiteor: mãos diante do pcito.
4. Não diante dos joelhos.
5. Inclinado até Oremus, inclusive.
6. Os dedos mínimos tocam na frente.
7. As mãos, não só as pontas dos dedos no Altar.
8. Na missa de Réquie a esquerda no Altar.
9. G loria: estende; in exc.: eleva as m .; D eo: inclina a cabeça.

10. Dom. v.: a ponta dos dedos não acim a dos ombros.
11. Nem além da largura dos om bros: errado.
12. Oremus: mãos como no Dominus vobiscum. /
13. Epístola: as mãos sôbre o livro.
14. Munda cor: inclinação profunda.
15. Sequentia S. E van g .: cruz no Missal.
16. Secundum loann. cruz na fronte.
17. Credo: estende; in un. eleva as m.; Deum; inclina a cabeça.
18. Genufl. até homo factus est, inclusive.
19. O fertório: patena até o peito só.
20. Eleva os olhos e baixa-os para a Hóstia.
21. O ferece o cálice; os olhos para a cruz.
22. In spiritu hum: inclinação medíocre.
23. Lava as pontas do polegar e do indicador.
24. O rate fratres.
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1er registado as orações que devem ser rezadas depois. Diz, 
alternadamente, com o ministro, o Kyrie, com as m<ãos juntas,
689. Depois do último Kyrie, e.stende as mãos na largura 
do tronco e eleva-as até ao pulso à altura dos ombros sem 
levantar os olhos. À palavra D eo  faz inclinação profunda da 
cabeça e junta as mãos outra vez diante do peito. E ’ conve
niente fazer o gesto ern três tempos: 1. estende as mãos —  
(iloria ; 2. eleva —  junta-as —  in excelsis; 3. baixa-as e faz 
inclinação —  Deo. Continua com as mãos juntas o hino, fa
zendo inclinação profunda da cabeça ao dizer: Adoramus 
te —- gratias agimus tibi —  suscipe deprecationem  nostram  
—  ]esu  Christe. Ao rezar cum Sancto Spiritu, faz o sinal 
da cruz.

IV. As orações
690. 1. Depois do Glória, ou se não houver Glória, logo 
depois do Kyrie, sem juntar as mãos (d. 2682 ad 2 9 ) , o C 
l)eija o altar, ergue-se e com os olhos postos no pavimento 
a dois metros de distância mais ou menos, volta-se pela di
reita para o povo, estende as mãos diante do peito na lar
gura do tronco sem levantá-las, paralelas entre si, sem afas- 
lar os cotovelos do corpo e diz em voz alta Dominus vobis-

.

■.>£).
27.
28. 
2!). 
:t(). 
;ti. 
32. 

'33. 
34.
3.5. 
,3(). 
.37. 
.38. 
.39. 
40. 
4L
42.
43.
44.
4.5. 
41).
47.
48.

Cânon: estende e eleva as mãos e os olhos. 
T e  igitur; inclinação profunda.
Memento: levanta as mãos até o rosto.
Hanc igitur.
Dilect. Filii: eleva as mãos, não os olhos. 
Cotovelos sôbre o A ltar: Hoc est.
M ostra a S. H óstia ao povo.
Hic est enim.
Eleva o cálice sem dizer nada.
In unitate Spiritus Sancti.
P a x  Domini sit.
Agnus D ei; inclina a cabeça.
Nas três orações inclinação medíocre.
Domine non sum: inclinação medíocre. 
Comunga com os cotovelos no Altar.
Pega no cálice abaixo do nó.
P õe a patena debaixo do queixo.
Apresenta o cálice sôbre o Altar.
Não fora do Altar.
Ablução sôbre o Altar.
P laceat: inclina a cabeça.
Benedicat: eleva as mãos e os olhos.
Pater et Filius.
Et verbum; genuflexão oblíqua.
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ã

curn, junta as mãos e vai para a esquercJa. Ao Oremus an
tes da primeira c segunda oração, se houver, porém não an-- 
tes das seguintes, estende as mãos diante do peito e junta-; 
as, fazendo ao mesmo tempo uma inciinação profunda à crnz, 
Esta inclinação podc-se fazer ou enquanto as mãos se es
tendem ou enquanto se juntam, tal qual se faz ao dizer a 
conclusão Per Dominam N. /. Christum, exprimindo o mes
mo afeto de petição devota.

Depois de Oremus estende outra vez as mãos e coiii 
as palmas paralelas uma à outra e as pontas dos dedos 
altura dos onibros recita as orações. Junta as mãos ao dizer 
P er Dominum, etc., inclinando a cabeçá à cruz ao proferir 
Jesus, e assim as conserva até ao fim (R u br.). Se a conclu
são é Qui tecurn ou Qui vivis, junta-as ao dizer in unitair.
691. 2. Só depois de terminar a conclusão é que separa ,'is 
mãos e vira a fôlha, se houver outra oração. Ao pronunci.u 
os nomes de Maria, do santo, de que se diz a missa ou a 
comemoração, do papa e do bispo, se estiver presente (d. 
2049 ad 3 ) , faz-se a inciinação de cabeça conveniente.

a) Per eundem Dominum diz-se quando se menciona a 
segunda Pessoa divina de qualquer forma, p. ex.. Dei Genl- 
trix; in unitate eiusdern Spiritus Sancti, se fôr mencionado 
o Espírito Santo. A condusão concorda sempre, se houver 
mais orações, com a última.

b) Nas quatro têmporas e outros dias com mais ora 
çõcs e leituras depois do Kyrie, o C, sem fazer iucünaç.ão, 
volta logo para o livro, e diz Oremus, Flectam us genua, es
tendendo e juntando as mãos e logo põe as mãos sôbre o 
altar, faz genuflexão simples diante do livro, !evanta-se, 
enquanto o ministro responde levaíe, e recita a oração. Nas 
têmporas de pentecostes não se diz Flectam us genua. De 
pois da quinta profecia nos sábados das íêmporàs nao .se 
responde Deo gratias. Tendo concluído as profecias, o C 
volta ao meio, beija o altar, diz Dominus vobiscum  e con
tinua a missa como de costume.

V. Desde a epístola até ao ofertório

692. 1. Depois das orações, o C lê em voz alta a epístola,
pondo as duas mãos sôbre o livro ou sôbre o altar, dc modo 
que as palmas toquem ou, se quiser, sustentem o missal. Ao 
terminar adverte o ministro, abaixando a voz, ou mellior
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ainda, levantando um pouco a mão esquerda, para que êlc 
responda D eo gratias, e continua na mesma posição o gra- 
dirnl, aleluia, trato c seqüência, se os houver dc dizer. Sendo 
preciso fazer genufiexão durante a epístola, o C põe am.bas 
■as mãos sôbre o altar, dobra o joelho para o livro e levanta- 
se logo. Em seguida vai ao meio do altar, levanta os olhos 
à cruz (d. 2960 ad 3 ; é esta a primeira vez na m issa), faz 
inclinação profunda do corpo sem apoiar as mãos no altar, 
e diz em voz baixa Munda cor, Jiibe Domine e não Domne 
como diz 0 D. Depois vai para o lado do evangelho, viran
do o ombro direito para o altar, volta-se para o missai trans
portado pelo ministro. Se o C deve mudá-lo, passando pelo 
meio do altar, faz inclinação profunda da cabeça e não ge- 
miílexão (d. 3975 ad 2 ) e tendo colocado o missal no lado 
do evangelho, volta ao meio para dizer Munda cor.
693. 2. Coloca o livro obliquamente e volta-se com o rosto 
|iara o ângulo posterior do altar (d. 3792 ad 5 ) . Com as 
mãos juntas diz em voz alta Dominus vobiscum. Ao Sequen- 
lia S. Evangelii, faz com o polegar direito o sinal da cruz 
Nôbre 0 princípio do evangelho ( “textum Evangelii” C. E. 
II, 8, 4 1 ), conservando os dedos estendidos e pousando a 
mão esquerda estendida sôbre o rnissal. (d. 2572 ad l i . )  
! ’õe a nião esqi.ierda sôbre o peito c faz com a polpa (e não 
(itin a unha) do polegar direito o sinai da cruz na testa, na 
hôca e no peito, c lê com as mãos juntas o evangelho. No 
fim o ministro responde Laus tibi. 0  C eleva um pouco o 
mi.ssa! sem a estante, beija o princípio do evangelho, dizen
do em voz baixa: Per evangeiica dieta. Tôdas a,s inclinações 
e genufiexões, que por acaso ocorram, fá-las-á ao livro. De
pois aproxima a estante do corporal e vai para o meio do 
• illar.
694. 3. Se houver Credo, reza-o em voz alta. E ’ conve
niente fazer o gesto em três tempos: 1. estende as mãos — ■ 
< 'rcdo; 2. eleva-as e junta-as —  in unam; baixa-as e inclina 
,'i eabcça —  Deum. A mesma inclinação fará ao Jesiiin Chris- 
liim. Às palavras E i incarnatus est até homo factiis faz a 
genufiexão devagar, tocando com o joelho no chão ao dizer 
tacti/s est. Ao simul adoratur, faz inclinação; ao et viíain 
vciiliirl sœculi, o sinal, da cruz. Terminado o Credo, sem 
liiid.ar as mãos (d. 2682 ad 2 9 ), estende-as sôbre o altar e 
bi'ija-o, ergue-se, volta-se pela direita para o povo, diz em
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VOZ alta Dominus vobiscum  e volta-se pelo mesmo lado para 
o allar. De novo, separando e juntando as mãos e inclinando 
a cabeça, diz em voz alta Oremus, e com as mãos juntas, 
cm voz alta o ofertório.

VI. O ofertório

695. 1. Depois do ofertório descobre o cálix e não o aju
dante, mesrno se fôr sacerdote, (d. 2572 ad 6 .) Levantando 
com ambas as mãos as extremidades posteriores do véu, co
loca-o dobrado junto do corporal para o lado da epístola 
ou dá-o a dobrar ao ministro, se fôr costume. Pousa a mão 
esquerda sôbre o altar, e põe o cálix com a mão direita 
para o lado da epístola, tira a pala e põe-na ou sôbre o véu 
do cálix ou junto do corporal ou a encosta à sacra, pega a 
patena entre o dedo polegar e os outros dedos da mão di
reita e da mesma forma com os da mão esquerda, de modo 
que os dedos mínimos e os punhos se toquem debaixo da 
patena, levanta-a à altura do peito, com os cotovelos encos
tados ao corpo e recita o Suscipe. A esta palavra eleva os 
olhos à cruz c fixa-os logo na hóstia em sinal de humildade 
(indignus fam ulus). Depois da oração separa os dedos mini 
mos e, sustentando a patena com os polegares e indicado 
res, baixa-a ao mesmo tempo até quatro dedos de distância 
pouco mais ou meno.s do corporal. Traça com ela uma ern/ 
no quadrado anterior do meio do corporal e do tamaiilio 
desta parte, para a qua! deixa escorregar a hóstia. Evile-se 
colocar a hóstia sôbrc a dobra do corporal, porquanto é di
fícil tirar dc lá fragmentos consagrados. A mão direita pôe 
a patena debaixo do corporal dc modo que fique meio co
berta.

2. Se fôr preciso consagrar algumas partículas (10
1 2), 0 C põe-nas sôbre a patena, oferece-as com a hósiia 
grande e, feita a cruz com a patena, coloca-as entre o cálix 
c a hóstia ou à esquerda dela. Se o número das partículas 
fôr grande, o C mande pô-las no altar numa píxide ou cálix 
coberto com a pala. Coloca-as ao lado ou atrás do cálix da 
missa, fazendo a intenção de as oferecer e consagrar junla- 
mente com a hóstia do sacrifício, descobre a píxide, reza n 
Suscipe  e cobre a píxide. O pavilhão só se põe nela, quando 
contém hóstias consagradas e só quando, depois da coiim- 
nhão, se guarda no sacrário.
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.

l'ambém a luneta, que coiitém incluída entre dois cris- 
lais a hóstia grande para ser consagrada, deve abrir-se no 
idnlório e na consagração, (d. 3524.) Nurn caso urgente 
n (' pode aceitar partículas para consagrar depois do Sanctus 
I .mies da consagração, oíerecendo-as mentalmente.

A respeito das partícul.is separadas da hósüa e gotinhas na 
piiii'de interior do cálix, o modo mais seguro consiste em fazer a 
liilciição de não oferecer nem consagrar mais do que as que estão 
iiiiidas com a m atéria do sacrifício . Nem se faça  caso do mêdo de 
quebrar o je jum  consumindo alguma coisa não consagrada; nam 
iiiiigis videtur tunc prœ cavenda irreverenüa sacram enü  quam  lœsio 
ivíuuii. (S . A lf.; Lehmkuhl; F erreres; De Herdt.) E sta  intenção pode- 
tie l.i/.er uma vez para sempre. (Noldin 7. ed. 111, 137.)

(IU7. 3. O C vai para o lado da epístola. Para evitar que 
.1 li.-iste se torne curva, segura o cálix com a mão esquerda, 
de modo que a haste esteja entre o indicador e o médio e o 
Imidi) da copa descanse na palma da mão, mete o indicador 
e M médio dentro do cálix sôbre o sanguinho dobrado, até ao 
Imido, comprime com o polegar direito o sanguinho contra 
il lim da exterior e dá uma volta ao cálix. Aperta depois com 
,1 m.ão esquerda uma das extremidades do sanguinho do- 
Im .k Io contra o nó do cálix e estende a outra sôbre o pé do 
cálix e 0 altar, para apanhar gotas, que eventualmente caí- 
umi das galhetas. Toma a galheta do vinho e deita com cui-
d.idi) uma quantidade conveniente no cálix. Segurando o cá- 
llK do mesmo modo, faz o sinal da cruz sôbre a galheta da 
ápmi, dizendo em voz baixa: Deus qui, derrama devagar, 
(i!i palavras huius aquæ et vini mysterium, com a colhcrinha 
|d. 3064 ad 4) ou sem ela, algumas gotas ou uma só de 
.i);mi no vinho, e limpa com o sanguinho as gotas (d. 2572 
,1(1 14; muito louvável), que por acaso aderirem à parede 
iiilcrior do cálix. Tendo chegado às palavras Jesus Christus, 
iiii pára um momento e faz inclinação  ̂ cruz e continua, ou 
,[i .liia a ação e continua depois de Jesus Christus, tazendo 
.1 inclinação devida.
lihH. 4. Em seguida aproxima, se fôr preciso, com a mão 
(•;ii|iierda o cálix do corporal, cobre inteiramente com o san- 
giiinho dobrado a patena, de modo que as extremidades fi
quem voltadas para a cruz, ou leva-o colocado-sôbre os de- 
ihis (Ia mão direita para o meio do altar e estende-o sôbre 
,1 palena. Tendo a mão esquerda sôbre o altar, fora do cor- 
piii.al, pega o cálix pelo nó, põe a mão esquerda no bordo 
(lii pé, de modo que o bordo superior da copa fique à al-

www.obrascatolicas.com



338 R e u s, Curso de Liturgia

tuia doK olhos, rczando ein voz baixa Offeriinus libi coin oh 
olhos elevados para a cruz, em sinai de confiança (tiiani 
deprecuntes clernentiam, cam odnre. simvitaUs, cf. n. 494), 
Concluída esta oração, descc o cálix e faz com êlc urna cru/ 
sôbre o quadrado central, igual à que fizcra corn a patena 
e o pôe neste quadrado. Cobre-o com a pala, conservando 
sempre em tal caso a mão esquerda pousada sôbre o pé do 
cálix.

699. Apoiando as mãos (como ao Oramus te)  sôbre o al
tar, com inclinação medíocre de corpo, reza em voz baixa !n 
spiritu humilitatis. Depois de terminar, endireita-se; eleva 
os olhos, estende as mãos, levanta-as à altura dos ombros 
(como no G lória), junta-as diante do peito, como em geral 
se faz antes de benzer alguma coisa, e acompanha êste ges
to, sem fazer inclinação da cabeça, com as palavras Veni 
sanctificator, pousa a mão esquerda sôbre o altar, e às pala
vras benedic, etc., faz com a mão direita o sinal da cruz sô
bre 0 cálix e a hóstia ao mesmó tempo.

5. A bênção dos objetos no altar, segundo Miss. Rit. 
cel. III, 5, se faz sempre do modo seguinte: o C junta as 
mãos, pousa a mão esquerda (se estiver desocupada; não o 
faz, p. ex., na bênção da água) sôbre o altar e tendo o dedo 
mínimo da mão direita voltado para o objeto (p. ex., para 
0 cálix e a hóstia), traça com a mão uma linha reta desde 
0 meio da pala, na sua direção, até sôbre a hóstia, e seni 
baixar a mão, uma segunda linha de um canto da paia ao 
outro ao longo do bordo anterior, e junta depois as mãos, 
sem reconduzir a mão direita ao meio da pala. As bênçãos 
se devem fazer devagar, não apressadamente, para guar
dar a dignidade litúrgica.

6. Com as mãos juntas vai para o lado da epístola, 
onde, viradas as palmas das mãos para baixo, lavà, prin
cipiando o Lavabo inter, etc., as extremidades do polegar e 
do indicador de ambas as mãos, conservando os oiiíros de
dos separados, e enxuga-os com o manustérgio. E ’ proilri- 
do 0 lavabo (bacia e jarro ) grande nas missas hão poiili- 
ficais. (d. 4100 ad 4 .) Volta-se para o altar, e, feita ao 
Gloria Patri inclinação profunda à cruz, acaba o Sicnt erat, 
enquanto se dirige para o meio do altar. Ali eleva os olho.s 
à cruz, abaixa-os logo e, com as mãos juntas postas sôina' 
0 altar, inclinando-se mediocremente, diz em voz baixa
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Suscipe S. Trinitas. No fim beija o altar, endireita-se, junta 
,is mãos e volta-se j>ela direita para o povo, com os olhos 
po.stos no pavimento. Estendendo e juntando as mãos diz 
cui meia voz as palavras Orate fratres, continuando cm voz 
li.iixa ut meuni, etc., e acabando o círculo. Voltado para o 
■dlar, ajunta à resposta do ministro, em voz baixa, Amen.

Sem dizer Oremus, observando as cerimônias como nas 
orações, acrescenta a secreta. Se não houver senão uma, não 
ícaba a conclusão, mas pára depois das palavras Spiritus 

Sancti Deus. Se não houver mais de uma secreta, termina a 
inimeira dizendo êle mesmo em voz baixa Amen.

Antes das palavras da última conclusão P er omnia 
siccala, etc., exclusive, procura com a mão esquerda no mis
sal o prefácio, põe as mãos estendidas sôbre o altar, de um 
V ontro lado do corporal, e diz em voz alta; Per omnia, 
Dominus, etc. Ao Sursum corda, levanta as mãos estendidas 
.sem elevar os olhos e conserva-os como à Coleta. Ao Gra
tias agamus, ajunta-as em linha horizontal, ao D eo nostra 
ullin para a cruz e logo inclina a cabeça em linha vertical,. 
Iniinando as duas linhas uma cruz. Terminada a resposta 
Dignum est, etc., estende outra vez as mãos como antes e 
leeita em voz alta o prefácio. Ao Sanctns junta as mãos e 
s e n i  as pôr sôbre o altar, mediocremente inclinado diz com 
VIiz moderada Sanctus, etc. Ao Benedictus, ergue-sc e faz 
(I sinal da cruz, enquanto continua a oração sem juntar as 
niáos no fim.

VIL Do comêço do cânon até depois da consagração

7(11. Depois do sinal da cruz o C abre o cânon com a mão 
esquerda, estando a direita pousada sôbre o altar, junta as 
mãos, rnenos na missa solene, pois que o C as junta ao H o- 
sanna, estende-as, eleva-as uni pouco (de modo que as pon- 
las dos dedos não ultrapassem a altura da fronte) e ao 
mesmo tempo os olhos, baixa-os logo devotamente, junta 
• ei mãos, inclina-se profundamente, pousa as mãos juntas 
■líilire o altar e começa em voz baixa o Te igitur, etc., es-
l.nido inclinado, (d. 2572 ad 19. Outra explicação é inadinis- 
(uvel. Cf. Decr. t, V p. 482 “standum est ruhricœ.”)  Depois 
d;i palavra petinius, beija o altar e continua uti accepta, etc., 
l'iiqii.inlo se endireita, junta as mãos e benze conservando a 
p.lima da mão perpendicular e não horizontal (d. 1275 ad

va*
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4) c OS dedos unidos e estendidos (d. 1711 ad 6 ) ,  o cálix 
e a hóstia conjuntamente três vêzes, dizendo: hmc dona, 
hcec munera, hopc saneia saerificia illihata. Em seguida pros
segue 0 cânon em voz baixa com as mãos estendidas diante 
do peito. Ao nome do papa, inclina a cabeça, (d. 291.5 ad
5 .) Ao Antisüte nostro, diz o nome do bispo ria diocese, em 
que sc diz a missa, sem inclinar a cabeça, (n. 112.) 0  bis
po ordinário celebrando em diocese alheia no cânon deve 
nomear-sc a si mesmo. (d. 3764 ad 19.)

702. 0  nome de vigário apostólico ou prefeito apostólico 
só pode ser mencionado com indulto da S. Sé. Se a Sé epis
copal estiver vaga ou se se celebra em Roma ou nutn lugar 
que tem somente um vigário ou prefeito apostólico com ju
risdição episcopal, omitem-se as palavras Antisüte nostro. 
O nome de um bispo só será mencionado depois de tomar 
posse da diocese. O bispo administrador de uma diocese não 
é mencionado no cânon nem comemorado no dia da sua elei
ção ou consagração, (d. 2774 ad 5 .)

703. 2. Ao dizer Memento Domine, eleva e ajunta as mãos 
pondo-as à altura do rosto ou do peito (R ubr.), (descre
vendo com as pontas dos indicadores os dois lados de um 
friângiilo cujo vértice não deve subir acima da bôca). Per
manece alguns instantes nesta posição, com a cabeça um 
pouco inclinada, fazendo comemoração dos fiéis vivos, pelos 
quais quer rezar. F’ode nomeá-los oral ou mentalmente ou 
antecipadamente, determinando antes da rnissa os vivos (ou 
mortos) pelos quais quer rezar, e dizendo ou pensando, ao 
Memento: pelos quais tenciono rezar. O Memento não ex
ceda a duração de um Padre Nosso, conforme o uso.

3. Depois do Memento o C continua et omnium, etc. A 
palavra Marice, faz inclinação da cabeça para o livro, i. é, 
para o nome escrito no livro (d. 3767 ad 2 5 ), e sc a ima
gem de Nossa Senhora estiver no lugar principaíé  ̂do altar, 
para ela. Ao SS. Nome de Jesus, faz inclinação dei cabeça á 
cruz. Se no cânon nomear um santo, cuja festa se celebra 
ou comemora (d. 2572 ad 2 0 ) , inclina a cabeça para o livro. 
Ao dizer per eundem, junta as mãos e as estende ao Hanc 
igitur sôbre o cálix e a hóstia, de modo que os polegares se 
cruzem, o direito sôbre o esquerdo, acima das mãos (d. 1275 
ad 5 ) , e os outros dedos juntos e estendidos cheguem ao 
meio da pala, sem a tocar.
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Dizendo P er Christum, junta as mãos, recita Quam ob ia -  
liiinem e benze três vêzes, às palavras benedictarn —  ad- 
scriptam  — ■ ratam  —  o cálix e a hóstia simultaneamente. 
1’rolonga a terceira cruz de rnodo que possa pronunciar ra- 
lionabiiem acceptabüem que jacere digneris, faz o quarto si
nal da cruz sôbre a hóstia do tamanho dela, dizendo ut no- 
l>is corpus, o quinto sôbre o cálix, do tamanho da pala, con- 
limiando et sanguis. Estas cruzes podem-se fazer ou na mes
ma altura ou baixando a mão até à altura do nó do cálix 
na bênção da hóstia. Depois levanta e junta as mãos (como 
fio Glória) diante do peito, dizendo fiat düectissimi, etc., in
clinando a cabeça ao dizer Jesu Christi.

Se há partículas para consagrar, descobre a âmbula. 
( ’i)loca-a sôbre a pedra de ara, se esta é pequena, afastan
do um pouco para o lado o cálix da missa. Depois da con- 
nagração fecha a píxide e a remove do centro do corporal. 
I)cve-se proibir o abuso (abusum esse interdicendum) de co- 
m('çar, logo depois da consagração, a distribuição da s. co- 
inmihão com hóstias consagradas na mesma missa. (d. 
1448 ad 7.)

7(14. 4. Antes de principiar Qui pridie pode passar leve
mente as polpas dos polegares e indicadores sôbre o corpo- 
lal nos quadrados anteriores, e começa Qui pridie. Pega com 
II polegar e o indicador da mão direita na hóstia, apoiando 
II indicador da mão esquerda sôbre á borda oposta e diz 
iii'1'í'pií panem, etc. Ajunta o polegar e o indicador da mão 
♦•m|iierda sustentando-a a uma distancia dc quatro dedos do 
(inporal, em todo caso não apoiando a mão no corporal, 
pnr.i não macular o lugar onde depois há de colocar o SS. 

'Smrfimento. Os outros dedos da mão direita sc encostam 
fioH (Ia esquerda, por detrás da hóstia. Elevando os olhos ao 
céii diz et elevatis, etc., faz inclinação profunda ao tibi g ra-  
ilas (igen.s, e sustentando a hóstia com a mão esquerda, faz 
n sinal da cruz com a mão direita sôbre ela, dizendo be- 
iiiulixil, tornando a pegar na hóstia com a mão direita, con-
liiiii.i dizendo fregit, etc., até omnes.
Ibó. b. Apóia 0 antebraço (cotovelo) sôbre á parte ante- 
iim do ,'iltar (na mesma posição que na conuiiihão; Rit. cel. 
K. 1 cubitis super altare positis) recuando iim pouco, se fôr 
pin  ISO, e diz secreta, distinta, continuada c reverentemente 
ii't palavras da consagração: distintamente, porquanto a pro-
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núncia perceptível é necessária para a forma do Sacramento; 
reverentemente, i. é, sem csfôrço da cabeça ou da bôca, scin 
aspiração forçada pela ânsia. Ergue-se imediatamente e con
servando entre os dedos a s. hóstia sôbre o corporal, apóia 
os pulsos sôbre a parte anterior do altar, adora com genu
flexão a s. bóstia, endireita-se sem demora e seguindo com 
0.S olhos o SS. Sacrariiento, eleva-o em linha vertical sôbrc 
o corporal tão alto quanto comodamente possa (Rubr.) c 
mostra-o ao povo para a adoração. Desce a s. hóstia e, com 
a mão direita só, coloca-a no mesmo lugar, donde a tirara, 
pousando a borda do dedo mínimo esquerdo no corporal, dc 
modo que o indicador e o polegar fiquem levantados dentro 
do quadrado da s. hóstia, sempre unidos e na mesma posi
ção ate à ablução, a não ser quando tem de tocar a s. hóstia. 
Logo que esteja livre a mão direita, põe-na igualmente no 
outro lado do quadrado.

706. 6. Tendo pôsto a s. hóstia sôbre o corporal, o C ado
ra-a, fazendo de novo genuflexão seguindo a regra, segundo 
a qual se faz sempre a genuflexão antes e depois de tocai 
o SS. Sacramento. Ergue-se, pousa o dedo médio e o amilar 
da mão esquerda no pé do cálix, tira  a pala, limpa sôbrc a 
copa os dedos de qualquer fragmento, esfregando-os um na
dinha, o que observará sempre depois de tocar a s. hóstia. Eu 
íretanto, diz Simili m odo postquam coenahtm e.st, e rezando 
accipicns, etc., pega com as mãos no cálix pelo nó. a di
reita acima da esquerda, de modo que o cálix esteja entre os 
dois dedos unidos c os três livres, eleva-o um pouco, pousa-o 
logo, inclina a cabeça para a s. hóstia, dizendo item iihi 
gratias agens. Ao henedixit, sustentando o cálix pelo iii'i 
com a mão esquerda, traça com a mão direita o sinal d.a 
cruz sôbrc o cálix, põe a mão direita, como antes, no cáli.x 
dizendo deditque discipulis, etc., a esquerda no pé do cálix, 
0 polegar e o indicador em cima, os outros dedos em b.áixo, 
Tendo acabado ex eo  om/res, apóia os antebraços no .ill.ir 
como na primeira consagração, sem encostar a mão esquerda 
no corporal, faz inclinação profunda da cabeça e, sc fói 
preciso, do. corpo. Inclinado sôbre, o cálix, em linha vertical, 
pronuncia em voz baixa, distinta, continuada e revcrciile 
mente as palavras santas da consagração. Nada impede 
lê-las na sacra ou, como os bispos, no cânon, contanto (|iic 
se guarde sempre profunda devoção.
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E x  negligcnti pronuntiatione sine prava meiite, corrumpere “est” 
ill “es”, “corpus” in “copus”, “meum” in “meu”, “ca líx” in “calis” , 
“nanguinis” in "sanguis” etc. non reddit invalidam nec dubiam con- 
Hecrationem, quarnquam si vere incuria corninittitur, id a veniali 
peccato excusari nequit. (S . Alf. ri, 244 ; Li'limkuhl If n. 128; S ca - 
vini, Ferreres.)

707. Terminadas a.s palavras in reinissionem pecxatornm, 
ciintinuando llcec qaotiescum qne, etc., endireita-se, coloca 
o cálix e depois as mãos sôbre o corporal e adora reve
rentemente a Jesus sacramentado. Endircita-sc, põe a mão 
direita no nó do cálix, a esquerda no pé e eleva-o em li
nha vertical e devagar, para a adoração do povo, tão alto 
qnanto comodamente fôr possível (o pé do cálix deve che
gar à altura da testa), seguindo-o com os olhos. Depois 
desce-o devagar, põe-no reverentemente sôbre o corporal 
no lugar que ocupava antes c cobre-o com a pala, apoian
do a mão esquerda (dedos médio, anular e mínimo) no pé 
do cálix. Torna a fazer genuflexão.

VIII. O cânon depois da consagração até ao Pater noster

708. 1. Feita a adoração, o C, de pé, com as mãos esten
didas diante do peito e os polegares e indicadores juntos, 
continua em voz baixa Dnde et memores (anam nese). Di
zendo de tuis donis ac datis, junta as rnãos e, pondo a es- 
(pierda sôbre o corporal, traça com a direita Ires cruzes sô- 
liie a s. hóstia e o cálix simultâneamente, dizendo Hostiani 
purarn, etc., depois na mesma altura ou à altura do nó do
e.iiix uma vez sôbre a s. hóstia só ao Panem sanctum, e uma 
vez sôbre o cálix s6, ao Calicem salutis.

Estende as mãos diante do peito (sem juntá-las antes) 
e continua Supra qua;. Ao Supplices te rogamus, faz pro- 
Innda inclinação do corpo, retraindo-se um pouco se fôr mis- 
Ir i, e. pondo as mãos juntas sôbre o altar (não sôbre o cor- 
pnral) e separando-as, beija o altar, dizendo ex  hac altaris 
participatione, cndireita-sc, junta as mãos, põe a mão es- 
querda sôbre o corporal e com a direita faz o sinal da cruz 
•iilire a s. hóstia dizendo corpus e sôbre o cálix, dizendo 

..(iiiguinem. Coloca a mão esquerda abaixo do peito, tendo 
o cuidado de que o polegar e o indicador não toquem a ca- 
Hiil.i, e faz 0 sinal da cruz sôbre si mesmo, dizendo omni 
heiiedictione (tocandò na testa), ccelesti (no peito), et gratia  
(uo ombro esquerdo), repleamnr (no ombro direito). Ao Per  
eundem  junta as mãos.
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709. 2. Ao Memento etiani, o C estende as mãos e sem Ici 
em consideração as letras N .-ct N., resto do antigo coslii 
me de ler os nomcs dos defuntos, ao in somno p ad s  junl.i 
as mãos e, descrevendo os dois lados de urn tri.ângulo cujo 
vértice está na altura da bôca, levanta as extremidades dos 
dedos à altura do lábio inferior. Com os olbos fitos na s 
hóstia faz comemoração dos defuntos como fêz dos vivos. 
Depois estende as mãos e prossegue Ipsis Domine. Ao /’cr 
eundem Christum, junta as mãos e inclina a cabeça (a  única 
vez em tôda a Liturgia que o C faz inclinação à palavra 
Christum, porque neste lugar encerra um mistério, a saber 
que Nosso Senhor, inclinando em sinal de obediência a ca 
beça, aceitou a morte e a descida aos infernos e trouxe ás 
almas “luz e paz” ; fa d u s  obcdiens usque ad  mortem), d , 
n. 526.

Pousa a mão esquerda sôbre o corporal e batendo no 
peito com a direita, diz em voz moderada N obis quoque p e c 

catoribus. Em voz baixa e com as mãos estendidas, con li- 
nua famulis tuis. Ao P er Christum D. N., junta as mãos, diz 
Per qu em . . . bona creas, coloca a mão esquerda sôbre o cor
poral e faz com a direita três cruzes sôbre a s. hóstia e o
cálix simultâneamente, álzendo-. sanctificas, vivificas, bcne- 
d id s  et prccstas nobis. Descobre o cálix, faz genufiexão, 
pega reverentemente na s. hóstia com o polegar e o indi
cador da mão direita e, pondo a esquerda no nó do cálix, 
faz com ela três vêzes o sinal da cruz de um lado da borda 
do cálix ao outro, pronunciando as paiavras santas; Per
ipsurn et cum ipso et in ipso, depois à mesma altura duas
vêzes entre o cálix e o peito, partindo da‘ borda do cálix e 
dizendo: est tibi D eo Patri omnipotenti in unitate Spiritus 
Sancti. Sustentando com a direita a s. hóstia sôbre o cálix, 
com a esquerda eleva o cálix com a s. hóstia um pouco (á 
altura dc cinco dedos) e diz omnis honor et gloiia. Logo 
desce o cálix com a s. hóstia, coloca a s. hóstiâ sôbrt' o 
corporal, limpa o polegar e o indicador sôbre o cálix e jun
ta-os de novo, cobre o cálix, sustentando-o pelo pé com a 
mão esquerda e, fazendo genufiexão, adora o SS . Sacrameiilo.

IX. Desde o Pater noster até depois da comunhão
710. 1. Conservando as mãos pousadas sôbre o çorporal, 
diz em voz alta P er omnia, etc., depois Oremus, jimlaiuln 
as mãos e inclinando a cabeça ao SS. Sacramento. Qu;mdu
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começa o Pater noster, estende as mãos, fixa os olhos no 
SS. Sacramento c continua nesta posição até depois de o 
ministro ter dito S ed libera nos a maio. Em voz baixa (sc-  
crete, diz o cânon) responde .Amen. Sem juntar as mãos,' 
lira com a mão direita a patena um pouco para fora do cor
poral, limpa-a com o sanguinlio, sem separar o polegar e o 
indicador, servindo-se também, se fôr preciso, da mão cs- 
(|iierda. Põe o sanguinho no lugar que antes ocupava, pega 
a patena entre o indicador e o médio e sustenta-a de pé 
(lousada no altar junto do corporal com a parte côncava 
voltada para o cálix. A mão esquerda está sôbre o corporal.

711. 2. Reza em voz baixa o embolisrno Libera nos, À pa
lavra Maria, inclina a cabeça para o livro, num . altar de 
Nossa Senhora à sua imagem. Depois das palavras et omni
bus Sanctis, põe a mão esquerda abaixo do peito (torax), 
bcnze-se com a patena, rezando da propitius (tocando a tes- 
l;i), pacem  (peito), in diebus (ombro esquerdo), nostris 
(ombro direito). Beija a patena; é conveniente que seja na 
borda superior, na cruz ou imagem se houver (cf. d. 1711 
ad 5 ) ,  calca ligeiramente a borda esquerda da s. hóstia e, 
rezando ut ope misericordice tua:, etc., acomoda-a com o in
dicador esquerdo sôbre a patena, que coloca um pouco para 
o lado da epístola, fora do lugar, onde estava a s. hóstia 
para que não se percam por acaso fragmentos da s. hóstia. 
Descobre o cálix, faz genuflexão, toma a s. hóstia corn o 
polegar c o indicador da mão direita, segura-a com o po
legar e o indicador das duas mãos sôbre o cálix, divide-a 
levcrentemente pelo meio de alto a baixo, sem violência, 
prira não dispersar fragmentos, rezando em voz baixa Per 
eundem D. N. J. Cli. e inclinando a cabeça ao dizer Jesus.

d. 2850 ad 1.) Coloca a metade, que tem na mão di- 
reila, na patena e separa da outra metade com a mão di
reita uma partícula na parte inferior (d. 1275 ad 6 ) ,  di- 
.'endo; Qui tecum vivií et regnat. Põe a parte maior, que 
lein na mão esquerda, ao lado da outra metade, de modo 
que a s. hóstia conserve a forma redonda, dizendo in iini- 
lalc, etc. Colocar a última metade um pouco sôbre a outra, 
quase não estorva a forma redonda, mas facilita a cerimônia 
de pegá-la. Leva a mão esquerda ao nó do cálix, e tendo 
,1 paitícnia em cima do cálix, diz em voz alta: P er omnia 
•urriila sæciilorum. Depois traça com a santa partícula três
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criizcs, devagar, de um ao outro bordo, rezando Pax Do
mini —  sit sem per —  vobiscum. Depois de ter respondido 
o ministro Et cum, etc., o C deixa cair a partícula, rezando 
cm voz baixa: flœ c eommixtio, etc.; ao SS . Nome de Jesus 
íaz inclinação (a rubrica não a menciona). Purifica ligei
ramente os dedos sôbre o cálix, põe a mão esquerda crn ci
ma do pé do cálix, cobrc-o e adora o SS. Sacramento, fa
zendo genuflexão.

712. 3. Depois junta as mãos e inclinando a cabeça (ca
pite inclinato, Rit. cel.) ao SS. Sacramento, diz em voz alta 
três vêzes Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Acrescent;\, 
a primeira e a segunda vez, miserere nobis; a terceira vez, 
dona nobis pacem, batendo cada vez no peito, enquanto 
profere as três últimas palavras e pousando a mão esquerd;i 
sôbre o corporal. Não está prescrito levar cada vez a mão 
direita até ao corporal e depois até ao peito. Em seguida 
põe as mãos juntas sôbre o altar (não sôbre o corporal d. 
2572 ad 2 1 ) ,  de modo que as extremidades dos dedos mi- 
nimos topem na frente do altar, inclina-se mediocremente c, 
com os oihos fitos no SS. Sacramento, diz em voz baixa as 
três orações prescritas, para antes da comunhão. Acabadas 
estas oraçõe.s, faz genuílexão, dizendo ao levantar-sc: Pa
nem ca'lestern, etc. Leva com o indicador da mão esquerd.'i 
a s. hóstia para a borda da patena, apanha-a pela parle 
superior com o polegar e o indicador da mão direita e a 
põe entre o polegar e o indicador da mão esquerda, de mo
do que ela conserve a forma redonda, e introduz a patena 
entre o indicador e o médio da inão esquerda debaixo da 
s. hóstia. Sustentando a s. hóstia com a mão esquerda só- 
bre a patena entre o cálix e o peito, sem apoiar a mão ou 
o braço sôbre o altar, sem se voltar para o lado, inclina-sc 
mediocremente, bate três vêzes no peito, dizendo cada Vez 
em voz moderada: Domine non sum dignus. Continua.'cm 
voz baixa: ut intres, etc., conservando, entretanto, a mão 
direita sôbre o peito.

Não se pode negar que as cerim ônias do missal neste pouío são 
um pouco difíceis, como a experiência ensina, mormente quando (i 
borda da patena é baixa, circunstância essa que é frequente. Miiilos . 
autores procuram facilitá-las. Introduzem uma nova cerimónia, d i
zendo que a patena com a santa hóstia se ponha encostada sôhii; 
o pé do cálix, para se poder pegar mais facilmente a  s. hóstia. Mas 
êsse modo traz outro inconveniente.
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O missal indica um segundo modo fácil de tom ar a s. hó.stia
ii.M m ão: fácil, porque permite apanhar a patena com as duas rnãos 
r evita as dificuldades.

A rubrica na sexta-fe ira  santa prescreve que o celebrante “ tome 
(I patena com o corpo de C risto” . Neste caso o C toma com as- 
duas mãos a patena com o SS . Sacram ento do corporal, segura-a en- 
lie  o dedo indicador e o médio da mão esquerda, toma revercnte- 
iiieiite da patena as duas partes da hóstia com o polegar e o indi- 
im lor da mão direita e as põe entre o polegar, c  o indicador da 
limo esquerda. Depois continua como diz o Kit. ccl.

Êste segundo modo é licito : a )  porque está no próprio m issal; 
li) segue 0 missal ao pé da letra ; c )  não acrescenta nada às ru
bricas; d) o próprio Rit. cel., X , n. 7, supre as rubricas do Rit. 
cei. por uma rubrica da quinta-feira santa (Serventur quce in -feria 
V Cwiice Domini prcescribuntur);  e )  P io  V, provavelmente, não 
ipiis omitir êste modo prático de tom ar na mão a s. hóstia ensi- 
II,ido pelo célebre Burcardo (Eph, Lit, 1024. Ordo p. 31 ) e o pôs 
nas rubricas da sexta-fe ira  santa. P or isso muitos sacerdotes pre- 
t(‘i'ein-no ao modo indicado nas rubricas do Rit. cel.

713. 4. 0  C endireita-se, segura com a mão direita, pela 
parle superior, as duas metades da s. hostia. Com a mão 
('S'a|uerda pega pela borda exterior e a meia altura a meta
de (la qual tirou a partícula. Coloca em cima a outra me
tade e segura-a com o polegar da mão esquerda. Pega nes- 
las duas metades pela extremidade inferior com a mão di- 
rcila c faz corn ela.s o sinal da cruz sôbre si mesmo, i. é, 
diante de si (bênção eucarística) por cima da patena, que 
lem na mão esquerda diante do peito. A cruz não deve ex
ceder a patena, por causa dos fragmentos que eventualmente
e.iem . Ao me.smo tempo diz em voz baixa, fazendo inclina- 
i,ai( da cabeça (d. 2850 ad 1), c formando a linha vertical 
,111 SS. Nome de Jesu : Corpus Domini, etc. Apóia os aníc- 
biaços sôbre o altar, inclina-se mediocremente, põe a s. hós- 
lía, com reverência, na língua, conservando-a afastada do 
('('11 da bôca até estar umedecida. Depois põe a patena sô
bre o corporal, purifica ligeiramente os dedos sôbre a pa- 
leiia, endireita-se, junta as mãos à altura dos lábios (ante 
laviein, Rit. cel.) e fica alguns instantes meditando no bene- 
l ic io  indizivel, comumente, dizem, o tempo de um Padre 
Niksso.

714. 5. Depois abaixa as mãos, põe a esquerda sôbre a 
li.ise do cálix e, dizendo: Quid retribuam Dominó pro om 
nibus quce retribuit mihi, descobre o cálix, faz genuflexão, 
loma a patena com a mão direita e, se houver nela alguma 
|).iHicula, fá-la cair no cálix, depois olha o corporal e re- 
(iillie com a patena os fragmentos que poderiam ter ficado.
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passando-a algumas vêzes (2 -4  vêzes; Krcker, Müller, Zual- 
di, Kieffer, Aertiiys, Solans), devagar, sôbre o lugar, ein 
que pousava a s. hóstia. Quem raspa repetidas vezes o cor
poral, recolhe fios, pedacinhos de amido, etc. Deitando tais 
coisas no SS. Sangue, falta à reverência devida. Em seguida 
eleva a patena (em posição horizontal) sôbrc o cálix, incli
na-a, passa a poipa do indicador esquerdo uma ou duas vê
zes sôbre a borda esquerda da patena, na largura de um 
centímetro, de maneira que esta parte fique limpa de fra
gmentos. Pega então com a mão esquerda por esta parte, 
limpa a patena e purifica-a com a polpa do polegar e do 
indicador da mão direita, atenta, mas não ansiosamente, scin 
dar volta à patena, fazendo cair os fragmentos, se houver, 
no cálix, tomando o cuidado de que não caiam fora do cá
lix, e limpa enfim também os dedos, esfregando-os levemenle.

715. 6. Enquanto limpa a patena (segundo o cânon Misscc)
ou depois de tê-la purificado (Rit. cel.) diz o C: Colicew  
salutaris, etc. Põe a mão esquerda com a patena no corporal, 
pega com a direita o cálix por baixo do nó e faz com êle 
uma cruz diante de si, rezando; Sanguis Domini, etc. Di
zendo /e.su, inclina a cabeça (d. 2850 ad 1), traçando ao 
mesmo tempo a linha vertical da cruz. Bebe em seguida o 
SS. Sangue com a partícula, sustentando a patena por bai
xo do queixo e da copa e impedindo que gota.s do SS. Sa
cramento caiam casualmente no chão. A lÀibrica não pres
creve que o SS. Sangue se beba de urn só hausto, mas in
sinua que não se retire o cálix dos lábios senão depois de 
ter tomado todo o SS . Sangue. Nem se afaste o cálix brus
camente dos lábios, porque assim gotinhas do SS. Sangue 
se desprendem da bôca e caem na patena. Se houver uma 
gota na patena, o C tonie-a lambendo. (De def. X, 12.) Se 
a partícula ficar pegada ao cálix, pode trazê-la à borda do/ 
cálix com o indicador ou tomá-la com a ablução, “Si qniá 
in prima Missa diei nativitatis sumpserit muscam vel parti- 
culam cer«, q u *  inciderat in calicem vel guttulas vini calici 
Ínterins inhaerentes, etsi non consecratas, potest adhuc aliam 
Missam celcbrare. Id quód sumitur simul cum sacris spe- 
ciebus non frangit ieiuniuni, quod ecclesia humano modo ser- 
vandum praícipit. (Noldin, ÍII, n. 151.)

O mesmo se diz a respeito de tudo quanto se recolho 
com a patena na purificação do corporal, embora haja algii-
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iii.i coisa misturada não consagrada, A igreja neste caso dis- 
(iciisa, se fôr preciso, pela prescrição litúrgica, de purificar 
o corporal. (Vermeersch, Theol. mor. 111 p. 3.37, 2. ed.)

Pousar o cálix no altar e demorar na meditação como 
depois de tomar a s. hóstia é contra a rubrica. A S. R. C. 
perguntada: Se o sacerdote depois da snmpção do Precio- 
sissinio Sangue deve demorar um pouco na adoração como 
se faz depois da sumpção da sagrada hóstia, respondeu; 
“Observein-se as rubricas.” Ora a rubrica depois da sum
pção do SS. Sangue logo manda dizer: Quod ore, e não dá 
lugar à meditação, (d. 2850 ad 2.) Que êste é o sentido ge- 
imíno da resposta a S. R. C. declarou (Decret. í. V p. 90) 
dizendo: “0  C depois da sumpção do SS. Sangue não deve 
demorar na meditação do SS. Sacramento.” A meditação é 
substituída pela oração Quod ore sumpsimus. Contudo, antes 
(k- começar a falar, é bom esperar um instante, para que 
não se desprendam da língua gotinhas do SS. Sangue.

716. 7. Comunhão dos fiéis. Logo depois da sumpção do 
SS. Sangue distribui-se a s. comunhão.

a) 0  Ritual (tit. IV, c. 2, n. 11) diz “que dentro da 
missa a comunhão do povo deve-se realizar logo depois da 
comunhão do sacerdote, a não ser que às vêzes se deva dis- 
liibuir imediatamente antes ou logo depois da missa privada 
por motivo razoável.” (Tit. IV, c. 1, n. 13-14.) Cada sa
cerdote pode dar a comunhão antes e depois da sua missa 
privada c fora da missa. Cân. 853: Qualquer batizado, a 
ijiicm não é proibido pelo direito canônico, deve ser admi- 
lido à s. comunhão, a qual só se pode negar aos publica
mente indignos. (Tit. IV, c. 1, n. 8.)

b) Não se abra o sacrário antes da sumpção do SS. 
Sangue, para que não haja perigo de derribar o cálix.

c) O pavilhão só se põe na pixide, cm que se consagra- 
i.ini partículas, depois da comunhão do C. Em seguida, con
servando juntos os dedos polegares e indicadores, abre o 
s.icrário, faz genuflexão, coloca a pixide no sacrário, faz ge- 
millcxão e fecha a porta. Se uma pixide ficou vazia, embora 
contendo fragmentos miúdos, não se põe mais "o pavilhão 
nela, porquanto o pavilhão indica, a presença de partículas 
consagradas.

7 1 7 .  d) Se há comunhão e as sagradas partículas estão no 
s.icráriü, o C depois da sumpção do SS. Sangue põe o cálix
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urn ponco para o lado, mas ainda deniro do corporal,, co- 
bre-o com a pa la, tira a píxide do sacrário c a descobre, sem
pre com as devidas genuflexões. Depois de o ajudante ter 
rezado o confiteor, o C genuflete, volta-se para o povo com 
as mãos juntas e reza, sempre no plural, mesmo se fôr só 
uma pessoa a comungar; Misereatnr vestri, etc., traçando o 
sinal da cruz sôbre o povo ao Indulgentiam, etc. Volta-se 
para o altar, genuflete, pega com a mão esquerda a píxide, 
toma uma partícula com o indicador e o polegar da mão 

, direita, tendo os outros três dedos dobrados sôbre a palma 
da mão ou estendidos e a píxide na altura do coração, eleva 
a s. hóstia um pouco sôbre a píxide, volta-se para o povo 
e reza, sem levantar ou descer a s. hóstia, em voz alta; E cce  
Agnus Dei, etc., e depois três vêzes. Domine, non sum dignus, 
ut intres sub tectum meum, etc., tudo em voz alta.

718. Começando do lado da epístola, distribui a s. comu
nhão, usando a patena da comúnhão, a qual está prescrita. 
Pois a S. C. dos Sacramentos prescreveu (A. A. S. 4 de 
novembro 1929) que, além da toalha para a s. comunhão, 
deve se usar um prato de metal dourado ou de prata. Os 
fieis colocam esta patena debaixo do queixo e entregam-na 
ao vizinho sem virá-la, para que os fragmentos desprendi
dos casualmente da s. hóstia sôbre a patena, não caiam no 
chão. E ’ lícito que um ajudante acompanhe o C segurando 
a patena debaixo do queixo de quem comunga. fS. C. P. ad 
Card. Monac. 23-1-1931 .)  E ’ proibido que o próprio C se
gure a patena, por meio de uma asa, debaixo do queixo 
de quem comunga. (S . C. R. 1854 in Lucionens. ad 12; 
Eph. Lit. 1930, p. 73.) Cf. C. B. n. 212.

Fazendo cada vez com a s. hóstia o sinai da crnz sôbre 
a píxide e dizendo Corpus Domini N. Jesu  (inclina a cabeça) 
Christi, etc., põe a s. partícula na língua do comungante.

Aos sacerdotes e outros clérigos faculte-se (prcpbeatiir, eynão 
adm inistretur) a comunhão no altar, ajoelhados nos degraus ou se
parados dos leigos dentro das grades do altar, sendo cômodamcnto 
possível. (Ritual, t. IV c. 2 n. 4 .)

Esta rubrica estende-se também a pessoas leigas de não vulgar 
dignidade, a qual liturgicam ente se deve atender p er  se  (re is) on 
acidentalmente (esposos na missa nupcial). E stas  comungam aiiles 
dos clérigos, ao menos dos de ordens menores (d. 4 3 2 8 ) ; governa
d ores,,'altos m agistrados, depois do clero,, (d. 3024 ; 2753 ad (i) ; ii 
a-judante leigo da missa, em bora sem batina (d. 4271 ad 1), por 
causa da sua função, antes de m onjas ou outras pessoas (d. 1074); 
mas êste, se fôr clérigo, é o primeiro dos da sua ordem (d. 432H),
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Nil missa solene o diácono e subdiácono comungam antes de todos 
(C. E. I. c. 9 n. 6 ) ,  em bora h a ja  sacerdotes.

Os leigos religiosos podem comungar no altar em último lugar 
por ocupar dignidade não vulgar. Pois o estado religioso juridiea- 
iiiente c muito sem elhante ao estado clerical, tcndo as comuns obri
gações e importantes privilégios clericais. (Cân. 592 ; 614.) Os lei
gos seculares comungam na balaustrada. E sta  oniem  dos comun
ga ntes existe desde os primeiros séculos.

Mas não é lícito .aos leigos assistir à missa ou bênção ou ser
mão no presbitério ou ali rezar. (d. 1258; 1838; 3388.)

Lima obrigação sob pecado de receber, ou permitir ou proibir 
a comunhão no altar não se pode provar (C . E. II c. 29 n. 4 ) . Os 
sacerdotes e diáconos comungam com a estola (côr branca ou outra).

Finda a distribuição da s. comunhão, o C volta para o 
altar. Sem recitar O Sacrum convivium, coloca a píxide no 
corporal, genuflete, cobre a píxide e coloca-a no sacrário. Se 
a comunhão foi distribuída durante a missa, o C purifica a 
patena da comunhão sôbre ó cálix da missa; se fora da mis
sa, sôbre a píxide. Porém só se põem na píxide ou no cálix 
partículas que, sem dúvida, são fragmentos da s. hóstia;-coi
sas duvidosas colocam-se no vaso com água. (Vermeersch.)

719. 8. Purificação da píxide. 0  método que dá mais pro
babilidade de guardar tôda a reverência para o SS. Sacra
mento sem demorar muito é o seguinte: 1. Com a mão es
querda o C segura a píxide colocada sôbre o corporal ou 
inclinada para a direita; 2. passa, apertando bem, a poipa 
das duas ou três falanges do indicador direito pela metade 
do interior da píxide, mna vez em linha semicircular, depois 
dando volta à píxide com a tnão esquerda, peia outra me-
l.uie, e limpa assim a parte superior da pixide, esfrega o 
dedo e olha rapidamente, sc ainda ficou algum fragmento 
na parte superior; 3. reúne com a ponta do indicador no 
fundo os fragmentos principais da parte inferior da píxide, 
iimn só lugar, c toma-os corn a ponta do dedo (cf. Ga- 
vantus, Corsetti); 4. recebe vinho na píxide e lava com a 
ponta do dedo a parte inferior da píxide de modo que todos 
o s  fragmentos fiquem molhados e desprendidos do interior 
da copa (cf. De Herdt, Quarti); 5. enxuga um pouco o in
dicador, passando-o duas ou três vêzes sôbre a borda da 
píxide ou no sanguinho, gira a píxide à volta, de modo que 
o líquido se mova e deita-o no cálix da missa; torna esta 
piiineira abiução, dizendo: Quod ore; 6. põe os indicadores 
(■ jrolegares das duas mãos sôbi'e a píxide o com os outros 
dedos segura-a pelo exterior e toma a segunda abiução, di-
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zendo: Corpus tuum, move o líquido ao redor, deita-o no 
cálix da missa e bebc-o.

Segundo outros, o C logo recebe o vinho na pixide, rno- 
ve-o ao redor, deita-o no cálix e bebe-o. Depois, no lado 
da epístola, recebe vinho e água na pixide, passa o indica
dor molhado sôbre'a parte superior do interior da copa c en
xuga o dedo no sanguinho. Depois procede como no método 
anterior,

Se a pixide é pequena, é mais conveniente purificá-la, 
fazendo cair os fragmentos no cálix da missa, em que an
tes se deitou o vinho da primeira ablução.

P a ra  a  puriíicagáo da pixide grande nos lep rosários a  S. R . C. 19-2- 
1909 prescreveu  o modo seguinte. No a lta r  p rep are-se  um pequeno vaso 
com águ a e estôpa ou algodão, nêle se d erram e a pu rificação  da pixido, 
fe ita  como de costume e se d eite  na piscina quanto antes, i. é, sem gu ar
d á-la  n este  vaso por m ais tempo. (A. A. S. 1909 p. 289.) O mesmo valo 
n a s  m esm as circu n stân cias p ara  a  patena da comunhão.

720. Quando se renova a hóstia grande, purifica-se tam
bém a luneta sôbre o cálix da missa, depois de ter tomado 
a s. hóstia antiga, sem sinal da cruz. Se a luneta não se 
pode abrir, pode-se usar um pauzinho, que depois se deita 
na piscina.

Se 0 C consagrou partículas na missa sôbre o corporal 
•e distribui-as logo, depois da sumpção do SS. Sangue ge
nuflete c põe as partículas sôbre a patena, genuflete e con
tinua cotno foi dito. Acabada a distribuição, purifica o cor
poral e prossegue na missa.

Se houver só uma pixide e foram consagradas partículas 
no corporal ou num cálix de missa, purifica-se a pixide, que 
ficou vazia, segundo o primeiro método n. 1-5. Recebe-se vi
nho na pixide; em vez de tomar logo a primeira ablução, faz- 
se deitar mais uma vez vinho na pixide, o qual se deita no 
cálix. Limpa-se a pixide com o sanguinho, põem-se as s. 
partículas na mesma, fecha-se a pixide, purifica-se o cor
poral ou cálix das partículas, deitando os fragmentos/iia 
ablução, que se toma. Coloca-se a pixide no sacrário, genu- 
flete-se, fecha-se o sacrário e continua-se a missa.

Se alguém se contenta com o segundo método, recebe 
vinho na pixide, move-o ao redor, deita-o no cálix da mis
sa, enxuga logo a pixide com o polegar e indicador fcclia- 
dos, põe as s. partículas nela, fecha-a, põe o pavilhão, puri
fica o corporal, onde estavam as partículas, toma a abiuç.ão 
como se disse acima.
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Tô(t.is as vêzes que se renovara as s^particuUs, as^a 

, ,  devera-se distribiii, ,  pq.fik g ra n g ,

Irartir a au\,ga r p a á T . a s  c conserva-,as na prxide. Cl.

(liaristia. e, op n sacerdote dissera) Na primeira e  se g u n d a ^  missa se o s  ac  ̂ ^

mitra missa, depois da sumpçao T .  põe-no sô-
, , . ,m c a  nem enxuga o ," 4 ; a" ^
L-e 0 corporal e cobre-o "  Pf^^^J^D^pois lava os de-
iio meio do altar Quo  ̂ ore (jorpus tuum, etc., e os
,U,s n u m  vasmho ^gü > o'sanguinho, depois a pa-
c-nxuga. Tira a pala calix poe o^_  ̂ ^
lena com a hostia e o veu, p fiquem algumas gotas,,,,nexão diante do cn ix erabo a nde f quera^^ ^

,|„ SS . Sangue, (d. 1 7 7 2  aa i .)  j
abre-o no princípio da missa seguinte.^ _ _

722. Ao ofertório da “ stóla m ï  fora
põe o o oferecimento da hóstia, não
d„ c o r p o r a l .  Tendo termm^ ^

purifica 0 \ com cuidado ( n ã o  limpar as go-

r n f ! n . : r r r ^ & - - » - "

; „ l o  d l  f e r a , l o l ? C  p l d l "  d e i x a r  0 " f  *  “ i J ^ Y ^ ^ r s a r a i s d a .  
„ l i e a d o ,  o n  c o l o e â - , o  „ 0  l e v a - o  p a r a

t l c t r a n l - l ^ S a r e  »  c o r p o r a .  U  e s t e n d i d o  d e  a n t e -

' I S I  c )  Q n e r a  d i z  a
liHua na primeira missa o ^S- ^^ngue com  ̂ Terminado
P observa o que esta prescn p se as hou-
„  evangelho on
ver, no meio do êl‘” . des p „  q„e

l l l e l l X ’b S “ s l l i :  n e n h ^ m a n e i r ã  .

por ser lei divina. Sem limpar do SS Sangue,

: : ; T r a o ‘ ‘ t t Í d S m - a ! ; r . : d l ^ o r  q n e  b e b e r a  o  S S .

, 'III111, lUt L i t u r g i a  —  23

^  II. E ,p e d a l.
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Sangue, num vaso preparado. Depois enxuga o cáiix com 
o sanguinho, cobre-o como de costume e retira-se. Para a 
missa seguinie pode usar ou êste ou outro cálix. A água, 
que serviu para purificar o cálix, pode deitá-la no dia seguin
te no cálix, para tomá-la com a segunda ablução ou lançá-la 
na piscina ou icvá-la consigo para tomá-la na sua última 
missa.
724, 10. Depois da sumpção ou da comunhão dos fiéis, se
houve, o C diz em voz baixa: Quod ore sumpsimus, etc., e 
apresenta o cálix por cima do altar (Rit. cel.), ao ajudante, 
para receber o vinho, pousando a mão esquerda com a pa
tena sôbre o corporal. Partículas de vinho consagrado que 
se achain no cálix, se devem tomar junto com a ablução e não 
em separado, (d. 4077 ad 4 ; observem-se as rubricas.) To
ma 0 vinho pelo mesmo lado por que bebeu o SS. Sangue 
e da mesma maneira, i. é, sustentando a patena debaixo da 
copa do cáiix. A cruz, que se costuma gravar no pé do cá
lix, tem por fim indicar o lugar por onde se bebeu o SS. 
Sangue. Deixa a patena sôbre o corporal, pega a copa do 
cálix com os três últimos dedos de ambas as mãos, põe os 
indicadores e polegares sôbre o cálix e vai, conforme o cos
tume geral, levando assim o cáiix para o lado da epístola, 
Sustentando~o por cima do altar (Afem. Rit. IV, c. 2, ii. 19) 
recebe o vinho e a água sôbre os polegares c indicadores, 
põe o cálix sôbre o altar e enxuga os dedos com o sangui
nho, dizendo durante estas ações a oração: Corpus tuum, 
etc. Conclui a prece ou do lado da epístola ou vindo para 
o meio do alíar. Voltado para a cruz, põe o sanguinho sô
bre a mão esquerda entre o polegar e o indicador, depois 
esta mão sôbre o corporal e pega com a direita o cálix pelo 
nó e move-o ao redor para reunir as gotas. Levando o cálix 
à bôca, põe o sanguinho com a mão esquerda debaixo dêle, 
toma a ablução, limpa os lábios com o sanguinho e p/iusa 
o cálix 110 corporal.

P a ra  evitar as manchas feias do sanguinho, quando se usa vi
nho tinto, é licito tom ar para a  segunda ablução só água. (S . Alt. 
De euch. n. 408.)
725. Para evitar que a haste se torne curva, segura o cálix 
com a mão esquerda, de modo que a haste esteja entre o 
indicador e o mcdio, e o fundo da copa descanse na paliii.i 
da mão. Põe uma das metades do sanguinho, sem desdobi.í- 
lo completamente, sôbre a bôca do cálix, de sorte que a CX-
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Iri'iiiidade do raesnio penda uin pouco sôbre a borda para 
iora, aperta esta parte exterior corn o polegar e introduz 
emu os dcdos o sanguinho até ao fundo, aperta bem o po- 
l(');ar e os dedos na copa\C dá unia volta ao cálix. Repete o 
nu'smo com a outra metade do sanguinho ainda enxuta e 
iiiim instante o cálix está limpo e enxuto por fora c por 
dentro. Põe o sanguinho ao comprido ou dc outro modo 
.sôbre o cálix, depois a colherinha, com a esquerda põe a  
patena sôbre o sanguinho, com a direita a pala sôbre a pa- 
lena. Coloca o cálix para o lado do evangelho, fora do 
corporal. Dobra o corporal, pondo a parte anterior sobre 
,1 média, a posterior sôbre a anterior, o quadrado da direita 
sôbre o do meio, o quadrado da esquerda sôbre o da direita. 
Toma com a mão esquerda (ou direita) a bôlsa e mete nela
0 corporal, de modo que a abertura do corporal fique do 
Hicsmo lado que a abertura da bôlsa. Põe com as duas mãos 
(I véu sôbre o cálix, de modo que cubra também o pé intei-
1 .unente, e em cima a bôlsa com a abertura para o sacrário.
Pega com a mão esquerda o cálix peio nó, pousa a direita
sôbre a bôlsa e coloca o cálix no meio do altar, onde estava 
110 princípio da missa.

X. Desde a conitifibão aíé ao fim da missa

726. ]. Tendo preparado o cálix, o C vai com as mãos
juntas ao lado da epístola e lê no rnissal, que o ajudante
mudou, sem poder procurar o Communio (d. 3448 ad 14), em 
voz alta o Communio, volta ao meio do altar, beija-o e, vol- 
lmido~se pela direita para o povo, diz: Dominus vobiscum. Vai 
:h) missal e recita o Postcommunio da mesma maneira, e na 
mesma ordem em que disse as coletas e em niitnero igual ao 
da.s coletas. Se tiver de 1er pelo missal o último evangelho, dei
xa-o aberto e o ajudante o muda. Se nao, fccha-o, sem ruí
do, de modo que a parte, que se abre, fique voltada para 
a cruz. Vai com as mãos juntas para o meio do altar, beija-o, 
volta-se para o povo, dizendo: Dominus vobiscum, ,e com as 
mãos juntas: lie . M issa est. Se, porém, não houve Glória, 
não diz Ite, Missa est, mas, tendo respontlido o ajudante: 
Di cum, etc., volta-se para o altar e, ereto, com as mãos 
juntas, áiz: Benedicam us Domino ou Requiescant in pace.
l.'oloca as mãos juntas sôbre o altar como dc costume, e com

?,3 *
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J ' ’ ■ 
Íí" ■

a cabeça inclinada, seguindo Rit. cel. (inclinado segundo o 
O rdo Mlsscc), reza ern voz baixa: Placeat, etc.

Depois beija o aitar, endireita-se, eleva os olbos e as 
mãos pousadas no altar para a cruz, e junta-as, dizendo 
em voz alta e fazendo a Deus inclinação profunda da ca
beça: Benedicat vos omnipotens Deus. Volta-se de mãos 
postas, com os olhos baixos, pela direita para o povo e dá 
com uma única cruz a benção. Põe a mão esquerda estendi
da abaixo do peito, levanta a mão direita, verticalmente es
tendida, até à testa e baixa-a, dizendo: P ater et Filius, até 
ao peito, eleva-a ao ombro esquerdo e passa-a ao ombro di- 
Teito, dizendo et Spiritus Sanctus.

727. Continuando o círculo vai para o lado do evangelho 
e  orientado obliquamente (d. 3792 ad 5 ) ,  diz em voz alta: 
Dominus vobiscum. Ao Initium ou Sequentia  5. Evangelii, 
etc., faz 0 sinal da cruz sôbre o altar ou o missal, depois 
persigna-se. Fazendo o sina! da cruz sôbre o altar, põe a 
mão esquerda sôbre o altar; fazendo-a sôbre o livro, a mão 
■esquerda está sôbre o üvro; persignando-se, a mão esquerda 
está abaixo do peito. Com as mãos juntas, lê o último evan
gelho. Se houver uma genuflexão, pousa as mãos sôbre, o al
tar e genuflete voltado obliquamente, Icvanta-se e junta as 
mãos. Não beija o texto do último evangelho e, tendo fe
chado o missal com a parte, que se abre, para a cruz, vai 
.ao meio do altar, pega, pelo lado da cruz, o cálix com a 
mão esquerda, põe a direita sôbre a bôlsa, faz inclinação 
da cabeça à cruz e desce pelo meio ao fundo do degrau in
ferior, volta-se para o altar e faz genuflexão no plano, se 
no altar estiver o SS. Sacramento; senão, inclinação profun
da do corpo, segundo o novo missal. Feita a reverência re
cebe e põe 0 barrete e volta para a sacristia pelo lado da 
epístola, se a sacristia estiver atrás do altar, rezando as ora
ções Benedicite, embora, conforme a sentença corhum, não 
sejam obrigatórias. “Omittere Ps. Benedicite, etc. nulliim 
est peccatum.” (Cappello I, n. 819.)

Na sacristia faz, com o barrete pôsto, inclinação da ca
beça à cruz (se é costume, também a um sacerdote para
mentado), põe o cálix no seu lugar, tira o barrete, depois 
os paramentos pela ordem inversa àquela por que os vcsliii: 
casula, estola, manipulo, alva, amito. Beija a estola, o ma
nipulo e 0 amito. O costume de lavar as mãos depois da
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missa “laudabiliter observatur et assumitur.” (Culmen. 2 3 -3 -  
1 9 2 9 )  Em seguida retira-se para agradecer a dita mefavel 
dc hospedar na sua alma o Deus do amor, cujo nome e 
“Caritas”.
728 2 Preces de L eão XIII. 1. Imediatamente depois do-
úbimo evangelho (d. 3682) dcvem-se recitar com o povo 
;,s orações prescritas por Leão XIII em 1884, Pio X em 
1904; Bento XV em 1915. Pio X aconselhou acrescentar 
(1904) a jaculatória facultativa em honra do S. Coraçao- 
(lo Jesus. Se, porém, se rezar o rosário, e finda a missa, 
a oração ou o canto ou a ladainha demorar ainda algum 
lompo, o C pode rezar as orações com o ajudante. (Brunen.,
7 Dec 1900.) O C desce (é conveniente voltar antes ao 
moio do altar e fazer a inclinação à cruz) para o primeiro 
on para o degrau inferior (d. 3637 ad 8 ) ,  sem levar o calix.

Podem -se rezar também em língua vernácula. (Çan. 934 § 2 ) 
,S. R. C. 5 Mart. 1904 ad 5 U tin .: Pode-se usar o idioma vernáculo 
iiíis preces prescritas pelos sumos pontífices para o fim da missa^ 
R • Affirmative,  contanto que a versão se ja  fiel e aprovada peD 
„r.Jiuário (A. A. S. t. 36  p. 5 6 9 ), isto e por qualquer um no sen- 
(Ido do Cân. 934 § 2. Cf. C. B . n. 355 § 3.

729 2 Estas orações podem-se omitir: a) nas missas con-
voMtuais rezadas (d. 3697 ad 7 ),  na missa privilegiada do 
S, Coração de Jesus, na primeira scxtaMeira do mes (d. 
4271 ad 2 ) ,  ainda mesmo quando impedida pela missa do 
(lia (d. 436 6 ) ,  e na missa privilegiada de Jesus Cnsto Sumo 
Sacerdote na primeira quinta-feira ou no primeiro sábado 
(lo mês, pela mesma razão.

b) Nas missas cum aliqua solemnitate (d. 4305) por 
ocasião da primeira comunhão, de unfa comunhão geral,, da 
( (uirinnação, ordenação, missa nupcial, mjssa nova de um 
iicopresbítero, vestição de hábito, profissão, jubileu sacer- 
ilolal ou de profissão, benção das velas, dos ramos, na mis- 
.1.1 paroquial, não cantada, (d. 3957 ad 3.) Se, porém, é re- 
/.ida, não pública, mas privadamente (n. 550), não se po
dem omitir. (Gatterer, Praxis n. 57.)

c) Na missa seguida de uma santa função (sacra  fun
d ia ) ,  sem que o C se retire do altar, p. ex., bênção cuca- 
ilNlica. Ikir causa da distribuição da s. comunhão ou de ou- 
lia Imição pequena (decr. t. V, p. 394) ,  estas preces não 
ue p o d e m  omitir, (d. 3682; 4305 ; Peloten. 25 novembro 
1032.)

r
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d) Quando se segue um exercício de piedade (piam  
exeratium ) de alguma importância; Podern-sc ornitir, ao 
rnenos até a decisão definitiva da S. R. C.: a) quando.de
pois da missa se segue o Te Deum  (c  função não pequena 
e 0 C não se afasta do altar); b) quando se diz a ladainha 
de Nossa Senhora no mês de outubro e a novena do Espí
rito Santo (por serem orações prescritas pela Igre ja) ; c) 
quando o bispo prescreve orações (por serem mais próprias 
da diocese e para não multiplicar as orações). Cf. Êph. Lit. 
1939, p. 106. As seguintes orações que se costumam rezar 
pelos defuntos; de profundis, os atos de fé, esperança e ca
ridade, uma jaculatória e a oração pro defunctis, no seu 
conjunto, não constituem um exercício de piedade suficiente 
para deixar as preces leoninas (d. 3805) ,  provavelmente por 
serem orações privadas.

3, No dia de finados e de natal o C só as deve recitar 
cada vez que se retira do altar. (d. 3705; 3855 ad 7.)

4. Podem-se dizer depois das preces leoninas outras 
orações com consentimento do bispo. (d. 3175 ad 7.)

§ 152. CERIMÔNIAS PRÓPRIAS DAS MISSAS
DE RÉQUIE

730. 1. Omite-se o salmo ludica; depois dc Introibo. segue
logo Adjutorium nostrum.

2. Ao intróito o C traça o sinal da cruz sôbre o missal 
como para benzer alguém (Rubr.), pousando por is.so a mão 
esquerda no altar, e não no livro (d. 2572 ad 11; 25) Q 
Gloria Patri omite-se.

3. Diz Munda cor, porém não ]ube Domine, etc. Oniile 
no fim do evangelho o ósculo do livro e Per evangeiica dieta, 
(d. 2956 ad 10.) 0  ajudante responde Laus tibi, Chrislè.

No ofertório diz: Deus qui humance, mas nab benze a 
agua, nem reza o Gloria Patri, nem o Requiem ceternam no 
fim do Lavabo.
_ 5. Ao Agnus Dei, diz, sem bater no peito, com as mãos
juntas diante do peito e a cabeça profundamente inclimul.'i
em vez de miserere nobis, as paiavras: dona eis requiem ’
em vez de dona nobis pacem, acrescenta: dona eis requiem  
sempiternam.

6. Omite a primeira oração Domine qui dixisti e o ó.s- 
culo da paz.
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731, 7. Em lugar de Ite, Missa est, diz, ereto, voltado para
o aitar: Reqniescant in pace, seraprc no plural, (d. 161 l.j)

8. Diz Placeat, beija o aitar e vai, sem dar a bênção, 
para o lado do evangelho e reza: In principio.

9. Aos nomes dos santos no cânoii omite a inclinação
(la cabeça, que em outras missas se devcria fazer; mas os 
nomes de Maria e do papa sempre exigem a inclinação de-

vida. , • j  -
10. Sc houver imediatamente antes ou depois da missa

de réquie distribuição da s. comunhão, não se dá a bênção
depois da comunhão, nem se acrescenta aleluia ao O sa- 
en m ,  ao versículo e responsório, no tempo pascal.

8 153 CERIMÔNIAS DOS CAPELÃES NA MISSA 
DE UM BISPO  

732. 1. P r e p a r a t iv o s .  Coloca-se o genuflexório diante do 
altar oii em outro lugar, se êste fôr mais próprio, com al
mofadas; na credência, o cânon, a palmatória (bugia, casti
çal), o cálix preparado, o lavabo (jarro, bacia e toalha gran
de), se fôr possível uma salva para a cruz peitoral, bande
j a s ’para o barrete e a mozeta, perto da porta a caldeirmha 
com água benta. O missal está aberto no altar.

No meio do, altar estão os paramentos; a casula, por 
cima a estola, o cordão, a alva, o amito e tudo nesta ordem,

2  E ’ c o n v e n ie n te  (C , F ,  I, c , 2 9 , n, 2 )  q u e  d o is  c lé r ig o s  m  sa-
r r i s  a s s is ta m  a o  Rs S e  m in o r is ta s  fa z e m  a s  v e z e s  d o s c a p e la c s ,  de
vem  g u a r d a r  a s  re S tr i( ;õ e s  p r e s c r ita s ,  (d . 4 1 8 1 ,)  D o is  a c o li to s  cu i
d am  d a s  g a lh e ta s ,  e tc , ,  d o is  o u tro s  d a s  to c h a s  d u ra n te  o  c a n o n , se
(6 r  p o ss ív e l, C f, n , 7 4 5 ;  8 0 2 ;  8 0 3 , - ■ -  r or í

3  O b s e r v a ç õ e s :  a )  O  c e r im o n ia l d o s  b is p o s  so  im lic a  a s  c e r i
m ô n ia s  d o s c a p e lã e s  em  lin h a s  g e r a is ,  d e ix a n d o  lib e rd a d e  p a r a  a  
d is tr ib u iç ã o  d a s  v á r ia s  fu n ç õ e s ; em  g e r a l  te m  o s  e n c a r g o s  d o s m i-
ii is lr o s  s a c r o s  n a  m is s a  s o le n e , , j ___ __

b )  A p a lm a tó r ia ,  se n d o  p re c is o , p o d e  s e r  c o lo c a d a  n o  ,a lta r ,
n lr á s  do m issa l. A s s a c r a s  r e t ir a m -s e , s e  h o u v e r c a n o n

c )  P r im e ir o  b e i ja - s e  o o b je to ,  q u e  s e  e n tr e g a  a o  b isp o , e so

d c im is  0 a n e l,

733. Os capelães e acólitos, de sobrepeliz, vão buscar o B. 
Ao entrar iia igreja, o dignior entrega o^hissope com os de
vidos ósculos, de joelhos, se não fôr cônego.

II. I.ititrq ó  F.snecial. A S. M issa. Cap. 111: Cerimonia.s 359

Episcopus 
1. Genuílexus Capelão I (lado da Epist.) se

gura a palmatória.
C II 0 cânon.
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2. Ad altare
3. Deponit crucem, etc.

4. Assuinit biretum

5. Lavat manus

6. Biretum deponit
7. Paramenta

8. Paratus

9. Indulgentiam

10. Aufer

11. Credo

12. Lavabo

C II leva 0 cânon para o altar.
Uni acólito apresenta a taça, ou

tro a bandeja para a mozcta.
Um acólito traz o barrete numa 

bandeja.
Acólito ministra a água de joe

lhos, C I a toalha.
Acólito apresenta a bandeja.
C 1 entrega os paramentos, C II 

veste o B ;  beija os paramen
tos, se fôr costume, mas não 
no lugar, em que o B os os- 
cula. A cruz entrega-se antes 
da estola.

C II guarda o manipulo; todos 
se põem de joelhos; no con
fiteor diz-se Tibi (T e )  Pater, 
e não Reverendissime.

C II levanta-se, beija o manipu
lo e o põe no braço do B, 
beija o and.

C í e C II sobem com o B ao 
altar e ficam ao seu lado, C I 
com a palmatória, se não um 
acólito a sustenta; C 11 muda 
as fôlhas do missal e muda 
0 missal. C I fica junto do 
missal depois do evangelho.

C II leva o cálix coberto com 
0 seu véu (d. 4181 ad 5; C. 
E. 1. I, c. XXIX , 2)  para o al
tar, evitando “o abuso de le
vá-lo sem véu” ; estende o cor
poral, entrega a patena com 
ósculo; pede a bênção da 
água, dizendo: Bened. Pai. 
Reverendissime.

Um acólito ministra a água dc 
joelhos, C II a toalha. U I ln- 
ma o anel, se fôr preciso.
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13. Ante príefationeni

14. Post præfationem

15. Qui pridie

C II retira o missal da estante 
e põe o cânon; tira o solidcu 
e 0 põe numa bandeja.

C 11 não põe a estola (d. 3367).  
Se 0 B distribui o s. comu
nhão, C II toma a estola para 
tirar a âmhula do sacrário e a 
tira depois d.a comunhão. tOs 
dois acólitos estão com to
chas desde o Sanctus até de
pois da comunhão.)

C I e C II de joelhos na borda 
do supedâneo.

16. Post sumptionem SS. C I põe o solidéu ao bispo, C lí
deita vinho e água no cálix.

>7. Post abiutionem, íoíio C 1 põe o cânon no meio do altar
e 0 missal na estante. C II lim
pa 0 cálix, cobre-o com o véu 
e o leva para a credência.

Um acólito apresenta a água, 
C I a toalha.

C l e C II põem-sc de joelhos 
na borda do supedâneo. 

Põem-se no altar.
Os capelães assistem como no 

princípio ao B, acompanham- 
no até à porta da igreja ou
até à sua habitação. C 1 apre
senta 0 hissope para a água 
benta.

Se há um só capelão, êste deve desempenhar tôdas as 
innções do melhor modo que pode.

§ 154. MISSA REZADA EM PRESENÇA 
DO B ISP O  DIOCESANO

734. I. Se 0 bispo assiste à missa m nigris (sem  mozeta) 
"II iiiiiiia diocese alheia, diz-se a missa como de costume, 
l.i/ciido, porém, o C, com o barrete pôsto, inclinação pro- 
biiida antes e depois da missa ao bispo.

II. O B. assiste à missa com roquete e mozeta no ge
mi Ihaxorio diante do altar.

18. Trina benedictio

19. Paramenta
29. Gratiarum actio
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1. E ’ conveniente que o C vá ao allar antes da chegada 
do B. Poe o cálix no meio como de costume, abre o mis
sal e, tendo feito inclinação à cruz, desce do Iado do evan
gelho até ao piano e aguarda o B. Ao sinai dêle para co
meçar, faz reverência ao altar, depois profunda reverência 
ao B, e começa a missa como de costume.

Se, porém, o C vai ao allar depois de chegar o B, faz 
reverência ao altar, inclinação profunda ao B, sobe ao al
tar c prossegue como acinia.

2. Se 0 B assiste à missa no Iado do evangelho, o C 
começa a missa no meio, diante do altar.
735. 3. Ao confiteor, voltando-se para o B, diz Tibi Pater, 
Te Pater  (d, 86 ad 5 ) ;  o acólito faz inclinação ao C e não 
ao B.

4. Depois de Oremus antes de Aufer a nobis, o C faz 
inclinação ao B e continua a missa.

5. Depois do evangelho, o C não beija o santo texto. 
Um acólito apresenta, sem fazer reverência, o missal ao B, 
que, depois do ósculo, diz; Per Evangeiica. (Rit. cel. VI n.
2 .)  Ao retirar-se, o acólito faz genufiexão simples.

736. 6. Ao ofertório, o C é que benze a água e não o B, 
(C. E. 1, c. 30, n. 3.)

7. Depois do Agnus D ei c da primeira oração para a 
comunhão o C beija o altar, com as mãos juntadas Iteija 
o porta-paz (ou crucifixo) apresentado por um clérigo, pôs- 
to de joelhos, e diz; P ax tecum. O clérigo responde: E! 
cum, etc. (Rit. cel. 10 n. 3.) O C continua a missa. 0  clé
rigo apresenta, sem fazer reverência, o porta-paz ao B, di
zendo; l^ax tecum e retira-se fazendo genufiexão simples.

8. Depois de dizer Fienedicat vos omnipotens Deus, vol
tado para o povo, faz iiiclinação profunda ao B e traça, o 
sinal da cruz para a parte, onde o B não está. (Rit. ctól. 
12 n. 3.)

9. Tendo findado o último evangelho, o C pode deix;ir 
o cálix sôbre o altar, desce para o lado, onde começou a 
missa, faz reverência ao altar, depois profunda inclinação 
ao B e retira-se.
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§ 155. A MISSA REZADA DIANTE DO SS. SACRA
M ENTO  E X P O ST O

1. Observações gerais
737. 1. A missa diante do SantLssimo exposto é permitida
nri festa e durante a oitava de corpo de Deus (cân. 1274, 
§  1), nas igrejas e oratórios que têm o direito de conservar 
o SS. Sacramento.

2. Em outros lempos não é permitida senão por neces
sidade, por razão grave ou por especial indulto, (d. 3448 
.id 1; 4353.)  Por conseguinte, não é permitida a) na festa 
(III S. Coração de Jesus, por estar fora da oitava do corpo 
de Deus; b) nas primeiras sextas-feiras do mês em honra 
(lo S. Coração de Jesus. O celebrante que diz a missa (e 
distribui a s. comunhão) no altar da exposição, neste dia, 
‘‘procede mal e infringe as regras da igreja” (d. 3505 ad
3 ) ;  c) nunca se pode cantar ou dizer a missa diante do SS. 
Sacramento velado ou exposto na pixide, seja fora seja den- 
Iro do tabernáculo (S . C. R. 27 jul. 1927) ;  d) nunca pode 
haver missa pelos defuntos com paramentos pretos, ou rq- 
XO.S, senão no dia 2 de novembro (d. 3 1 7 7 ) ;  e) a licença 
de expor o SS. Sacramento não inclui a licença de dizer a 
missa no altar da exposição. Esta só pode começar depois 
(la missa, ou então a missa deve dizer-se cm outro aitar. 
(d. 1406.)

3. A cruz pode ficar no aliar ou não, conforme o cos- 
liirne. Relíquias de santos não podem ser colocadas no altar 
da exposição, (d. 2365 ad 1.)
738. 4. Tôdas as elevações de olhos, as inclinações ao SS. 
Nome de Jesus, inclusive no evangelho, as genuflexões (p. 
ex., Et verburn caro facturn est) se fazem para o Santíssi
mo. (d. 3875 ad 4.)  Ao Flectamus genua, gemií!cte-se para 
o livro. (d. 2859.)

5. Nunca é lícito virar as costas ao Santíssimo, (d. 2682 
.1(1 48; ne terga vertat Sacramento, Miss. in Caena Dom.) 
l ’or isso 0 C retira-se um pouco para o lado do evangelho 
ao descer os degraus; ao dizer Dominus vobiscum  deve es-
l.ai voltado para o povo, como também ao dizer Orate F ra
tres, e ao dar a bênção, sem terminar o círculo.

6. Se o Santíssimo está exposto, o C deve fazer genu- 
llexão dupla no plano ao chegar ao altar a primeira vez, e 
ao retirar-se no fim da missa, quer para o banco, quer para
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a sacristia. Faz genuflexão simples no degrau inferior em 
todos os outros casos que exigem genuflexão. (d. 2682 
ad 47.)

7. O C genuflete no supedâneo tôdas as vêzes que che
gar ao meio do altar, sair do meio do altar ou passar dian
te do meio do altar. A primeira coisa que faz ao chegar 
ao meio do altar, e a última antes de sair do meio do aitar 
é a genuflexão. (Miss. Cam. Dom.)

8. A coleta de venerabili, vide n. 568.

2 . C e r i m o n i a l

739. 1. Se 0 C tem de expor o Santíssimo, incensa-o como
de costume e faz genuflexão simples no degrau inferior, co
mo sempre no altar do SS. Sacramento.

2. Se 0 Santíssimo está exposto, logo que chegar à sua 
presença, tira o barrete, entrega-o ao ajudante ou susten
ta-o com a mão direita pousada na bôlsa com o lado aberto 
voltado para si. Chegado ao altar faz genuflexão dupla com 
inclinação medíocre (cabeça e ombros) no plano. Sobe ao 
altar, coloca o cálix no altar sem genuflexão (d. 4027),  ar
ruma 0 cálix, genuflete, abre o missal, genuflete, dcsce sain
do do meio, genuflete no degrau inferior c começa a, missa.

3. Sobe ao supedâneo sem fazer genuflexão; genuflete 
(Mem. Rit. IMrasceve), Oramus te, genuflete antes de pas
sar para o lado da epístola. Observa a regra n. 738 n. 7. A 
genuflexão c a primeira coisa que faz ao chegar; a última 
ao sair do meio do altar: assim, p. ex., ao Dominus vo
biscum, faz genuflexão antes de sair do meio do altar (a  
latere Evangelii, Can. Dom.), i. é, antes de se voltar para 
0 povo, e depois de chegar ao meio, i. é, depois de se vol
tar para o altar, indo logo para o lado da epístola; ao Mun-- 
da cor  genuflete ao chegar ao meio, e depois de Munda, ao\ 
sair do meio do altar para o lado do evangelho.

740. 4. Ao Lavabo, desce ao plano pelos degraus laterais, 
volta-se pelo seu lado esquerdo (descrevendo três quartos 
de círculo) para o povo, lava as mãos, sobe ao supedâneo, 
termina o salmo e vai para o meio do altar, onde genufle
te. (Mem. Rit. Parasceve.) Poderia lavar as mãos também 
descendo do supedâneo para o segundo degrau (d 268’'' 
ad 48.)
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5. Depois da primeira abiução coloca o cálix no altar, 
genuflete, vai com o cálix ao lado da epístola para a se- 
jumda abiução, volta, genuflete. _

6. Depois de ler a comunhão volta ao meio e genuilete 
.iiites e depois de beijar o altar ao Dominus vobiscum.; faz 
o mesmo ao He, Missa est. Se|.)iver de dizer Benedicamus 
Domino, volta-se para o altar, genuflete e diz estas palavras.
741. 7. Para dar a bênção beija o aliar, diz Benedicat vos 
omnipotens Deus. À palavra Deus não faz inclinação, mas 
genuflete e, saindo do meio, volta-se para o povo obliqua
mente, dá a bênção e, sem terminar o círculo nem voltar ao 
meio para a genufiexão, vai para o lado do evangelho. Tra- 
ea o sinal da cruz não no altar, mas na sacra ou no missal. 
(Miss. Cajn. Dom.) Cf. Gardelini Instr. Ciem. XXX.

8. Se no fim da missa se der a bênção eucarística, o C, 
de|)ois da abiução, pode deixar estendido o corporal no altar.

9. Para dar a bênção, está prescrito tomar o pluvial e o 
véii de ombro. (d. 3697 ad 12; 3764 ad 8.)

ARTIGO 111. As cerimônias da missa solene

L Diácono e sübdlácono 

§ 156, O BSERVAÇÕES

742. A. Preparativos: na sacristia: para o C preparam-se 
us paramentos da missa; para o diácono: o manipulo, a es- 
lula e a dalmática; para o subdiácono: o manipulo e a tu- 
mcela; para os acólitos: dois castiçais com velas, o turibulo 
!■ a naveta; para os ceroferários: 4 tochas. (8  tochas paia
,1 mi.ssa pontificai.)

No altar acendem-se 6 velas; na estante está o missal
registado e aberto.

Na credência, coberta com uma toalha branca, que pen
de alé ao chão, estão; o cálix preparado, as galhetas com 
u luanustérgio, o evangeliário, o epistolário, as campainhas, 
II véii de ombros estendido sôbre todos êstes objetos. E , 
puriáii, permitido colocar o cálix preparado,no altar desde 
II piiiicípio da missa. (Rit. cel. VII, n. 9.) •

Nu presbitério, do lado da epístola, pÕe-se um banco 
para o C e os MM, o qual pode ter encôsto, mas não bra- 
çuH. Deve ser coberto de pano de côr conveniente. Pode ser 
HiiliHldiiido por niochos ou tamboretes. Pode estar sôbre um
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estrado pouco elevado. Os acólitos sentaïu-se em bancos 
simples.

Não se pode celebrar a missa solene só com diácono e 
subdiácono, sc não há ministro, (d. 3104 ad 2.)
743. B. Regras gerais para os ministros sagrados.

í. Genuflexões. 1. se ó'rC fizer genuílexão simples ou 
dupla, os MM (Rub. Miss. XVII n. 4 )  também a fazem, se 
estiverem ao lado do C. Portanto o subd. estando com a 
patena atrás do C, não se ajoelha, nem durante a incensa
ção do SS . Sacramento (d. 2474) nem quando sustenta o 
evangeliário.

2. Antes da consagração  e depois da comunhão fazem 
genuflexão ao SS. Sacramento no sacrário ou à cruz no al
tar, se não houver sacrário, no meio;

a) quando chegam ao meio, vindo dum lugar distante 
do altar, p. ex., lugar da epístola, do evangelho, dos assen
tos, mas não do lado do altar, nem do supedâneo; o subd. 
ao ofertório, depois de ter descido com a patena, genuflete 
no piano, porque veio da credência passando pelo supedâneo^ 
para o meio do altar;

b) quando passam diante do meio do alíar, p. ex., com 
o livro;

c) quando saem do meio do altar para ir a um lugar 
distante do aitar, mas não para o lado ou para o supedâ
neo. (d. 4027.)

3. D epois da consagração  e durante a missa na pre
sença do SS. exposto os MM fazem genuflexão simples:

a) ao partir e ao chegar, quando vão dum lado do al
íar para o outro, p. ex., mudando o missal ( iuxta-hixta) ;

b) ao partir só, quando sobem ao supedâneo ou descem 
do supedâneo (terminus a  q u o );

c) no meio, ao chegar do lado ao meio ou ao retirar-se 
do meio (accedit vel recedil a inedio altaris, Miss. V. F. S.)

Há algumas modificações, de que se tratará na missa 
coram SS. exposito. (n. 798.)
744, II. As inclinações e sinais da cruz, fazem com 
o C, quando êste canta ou reza em voz alta (d. 4057 .'ul 
5 ) ;  mas o subd., sustentando a patena, não faz sinal da 
cruz ao Benedictus. Ao N obis quoque e Domine non sum 
dignus, podem bater no peito, mas obrigação não há. (d. 
3535 ad 3.)
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III. Conservam as mãos juntas diante do peito, quando 
üslão desocupadas. Sentados pousam as mãos estendidas 
sôbre os joelhos.
745. IV. Um cicrigo minorista on ao meno.s tonsurado, ex  
rationabili causa, pode exercer as funções de subd. Mas: 1. 
não leve o manipulo; 2. antes do ofertório não limpe o cálix, 
nem infunda água (o que será feito pelo D) ; 3. não toque 
no cálix infra acJionein. i. é, desde a con.sagração, nem tire 
nem ponha a pala; 4. depois da ablução não limpe o cálix 
(o C deve fazê-lo), arrunie-o, porém, como de costume, po- 
iiha o véu, a bôlsa e leve-o para a credência. (d. 4181 ad 2.)

Na missa do bispo, se não houver ministro sagrado, o 
clérigo pode substituir o capelão, mas deve guardar as res- 
Irições indicadas; além disso, não pode entregar a patena 
on o cálix ao C. (1. c. ad 4.)

U m  m in is tro  não ton su ra d o  pode s e rvir na m issa rezada do bispo, 
mas neste caso só po de rá c u id a r do m issal, m u d a r as fôlhas è se g u ra r 
r.. pa lm ató ria . O  C  m esmo deve colocar o c á lix  no a lta r  no p rin c íp io , a r -  
n im á -lo  e le vá -lo  na ra  a sacristla  (1. c. ad 7) ou en carrega r disso o 
Kiicristão. (C â n . 1306, § 1.)

O s M M  sacros param entados d u ra n te  a m issa solene privada m e nte  não 
podem  re c ita r as horas canônicas, (d . 3201 ad 9.)

t; 157. AS FUNÇÕES DO DIÁCONO E SUBDIÁCONO

74G. 1. N a saçristia  o diác. e subd. lavam as mãos dizendo
laudabiliíer, o D: Indue me Domine, induinento salufis et 
vcstimento Iceíilice, et dainmtica institiae circtimda rne sem 
per; 0 S : Tunica iuciinditatis et indumenta Icetitice índiiat inc 
Dominus. Põem o barrete quando o C o faz. /\o sinal do 
M de C, dcscobreni-se, fazem inclinação da cabeça à cruz. 
(■ ao C, põem o barrete e vão, com as mãos postas, adiante 
(Io C, o D atrás do S. Se fôr costume, descobrem-se com a 
III,-Io direita à porta da saçristia, passam o barrete para a cs- 
(|iierda, o M. de C. apre.senta a água benta ao S, o D ao C, 
luiizcm-se, cobrem-se e vão adiante.

2. Ao chegar ao altar, o D fica do lado direito, o S 
;io lado esquerdo do C, descobrem-se. 0  C dá o barrete ao 
D, que 0 recebe beijando-lhe a mão e depois o barrete e en- 
I rega-o junto com o seu ao M. de C., o S ao acólito. En- 
(|ii;into 0 C faz a inclinação ou a genuflexão/os MM fazem 
sciiijirc genuflexão simples no plano, quer seja no altar do 
SS. Sacramento, quer num altar lateral.
747. 3. O rações ao pé do altar. Os MM respondem às ora
ções (Io C, fazem ao mesmo tempo que êle o sinal da cruz.
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a  inclinação ao Gloria Patri e ao Misereatnr tut, voltados 
uni pouco para o C, rezam corn inclinação profunda do cor
po o confiteor, voltando-se um pouco para o C ao Tibi (T c )  
Pater. Levantarn-se depois de ter respondido Arnen ao Mi- 
sereatiir do C. Ao Deus tu conversas até Orernas, inclusive, 
iiiclinam-se mediocremente e soirem corn o C ao aitar.

Todos os ministros inferiores põem-se de joelhos du
rante estas orações e fazem as inclinações como nas missas 
comuns. Depois se levantam e ficam de pé até ao Sanctus.

748. 4. Incensação. 0  D toma a naveta das mãos do turi
ferário, abre-a e diz, um pouco inclinado (M iss.) :  Benedi
cite Pater reverende {reverendissime, se fôr bispo), ofere
cendo a colherinha ao C com os ósculos devidos. Apresenta 
a naveta com as duas mãos, aproximando-a do turibulo. 0  
S está um pouco atrás do C à sua direita. Depois que o C 
pôs 0 incenso no turibulo, o D recebe a colherinha, beijan
do a mão e depois a colher e entrega a naveta, Pega o tu
ribulo e, sustentando-o com a mão direita pela parte su
perior das cadeias e com a esquerda por baixo, beija o dis
co do turibulo e a mão direita do C. Entrega o turibulo,
pondo na mão esquerda do C o disco e na mão direita a
parte inferior das cadeias entre a sua mão c o opérculo.
Quando o C faz a devida reverência à cruz, os MM fazem
genuflexão, e acompanham no supedâneo ou no primeiro 
degrau o C durante a incensação, ficando um pouco atrás. 
O diác. com a mão esquerda, o subd. com a direita elevam 
a casula, de preferência junto dos ombros. Evitem andar 
de lado. Fazem genuflexão tôdas as vêzes que o- C fizer 
reverência à cruz ou ao SS. Sacramento. Quando termina 
a incensação, o subd. desce ao fundo dos degraus, o diác. 
ao segundo degrau do lado da epístola, e recebe do C o 
turibulo, beijando-lhe a mão direita e depois o disco do 
turibulo. Pega com a mão direita na parte inferior das ca
deias abaixo da inâo direita do C e em seguida com a 
mão esquerda na parte superior das cadeias, abaixo da 
mão esquerda do C. Volta-se pela sua direita e desce ao pla
no. 0  subd. põe-se à esquerda do diác. e êste incensa o C 
com três duetos duplos, i. é, de dois ictos, fazendo incli
nação medíocre antes e depois, juntamente com o subd.
749. O m odo de incensar é o seguinte. Quem faz a in
censação coloca a mão esquerda com o disco do turibulo iid
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|K'ito (C. E. I, 2.3, n. 8 ) ,  a mão direita, i. é, os dcdos, nas 
cadeias junto do opérculo, levanta o turíbulo até à mão di
reita chegar à altura do peito (uni ductns) e conduz a mão 
com 0 turíbulo pendente ein direção à pessoa ou ao objeto 
a ser incensado, retrai a mão c move-a outra vez para a 
írente (dois ictus) sem mover o corpo ou a cabeça. Êste 

“gesto (dueto  duplo) se repete três vezes, sempre dc modo 
(juc o turíbulo, quando retraído, esteja debaixo do braço,
i(ue o suporta (C. E. !. c .) .  Arremessar o turíbulo para o
alto ou para a frente é contra as rubricas.
75(1. 0  dueto duplo (1 dueto com 2 ictos) compete a) ao
SS. Sacramento, à cruz, às imagens dos santos, às relíquias, 
ao evangeliário antes do canto do evangelho; b) a tôdas as 
pessoas do côro ou do altar incensadas individualmente. 0  
dueto simples (1 icto) usa-se, quando são incensadas mais 
pessoas juntas; na incensação do altar, bênção das velas, da 
cinza, dos ramos. (d. 4057 ad 2.)

São incensados individualmente a) pelo diác. os cô
negos, com dois duetos duplos e em primeiro lugar, depois 
o subd.; outros sacerdotes com um dueto simples; b) pelo 
lu riferário o diác. com dois duetos duplos, depois o M. de C. 
com um dueto duplo, fazendo-se inclinações antes e depois.

São incensados juntos pelo turiferário a) os dois acó
litos com 1 dueto simples; b) os outros clérigos juntos, com 
Irês duetos simples; no meio, à esquerda e à direita; c) o 
povo no meio diante da entrada no côro com três duetos 
simples.
7 5 ü. Introito. O diác. sobe ao segundo degrau; coloca-se 
;'i direita do C, um pouco atrás; o subd. à direita do diác. 
no jilano, de sorte que C, D e S formem um semicírculo. 
Fazem com o C o sinal da cruz e as inclinações e respon- 
ili'iii ao Kyrie. Se não houver M. de C., o diác. está ao lado 
(Io C indicando o intróito. Para indicar e para rnudar as 
lólhas, usa-sc a nião que está mais afastada do C, sendo 
.'is costas da mão voltadas para o texto. Depois do Kyrie o 
diác. coloca-se no segundo degrau atrás do C, o  subd. no 
lilaiio atrás do diác. e vão, o diác. pelo segundo (fegrau, o 
subd. no plano, para o meio, sem fazer genuílexão.
752. Gloria. Quando o C entoar o Glória, o diác. e o subd. 
la./.eiii com êle, à palavra Deo, inclinação da cabeça, sobem, 
o d iác . devagarinho esperando pelo subd., sem genuflexão,
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0 diác. à direita, o .subd. à c.squerda do C. Rezam com êle 
o Glória, fazem as inclinações e no fim, ao mesmo tempo, o 
sinal da cruz. Sc por acaso seguravam a sacra, coloqneni- 
na no seu lugar antes do sinal da crnz.

Se o C se quiser sentar, o diác. e o snbd. fazem genu
flexão simples sem pôr as mãos sôbre o altar, voltam-se 
pela direita e vão, o diác. atrás do snbd., ou ambos ao lado 
do C, pelo caminho mais curto para a banqueta. Acomo
dam, se fôr preciso, a parte posterior da casula do C. ü  
subd. pega no seu barrete e o sustenta com as duas mãos 
diante do peito. 0  diác. entrega o barrete ao C, beijando o 
barrete, depois a mão. O diác. recebe o seu barrete, os MM 
fazem-se inclinação mútua (ou, onde é costume, ao C d. 
3434 ad 5 ),  sentam-se, cobrem-se e pousam as mãos es
tendidas sôbre os paramentos por cima dos joelhos. Desco
brem-se ao Adoramus te, etc., apóiam o barrete sôbre o joe
lho e fazem inclinação com o C. No fim, ao sinal do M. de 
C. descobrem-se, levantam-se e entregam os barretes. 0  diác. 
faz inclinação ao C, recebe ò barrete dêle com os ósculos 
(primeiro a mão) e entrega-o. Acomodam a parte posterior 
da casula, enquanto o C se levanta. Formando sempre uma 
linha vão per longiorem viam para o meio do altar e fazem 
genuflexão no degrau inferior. Colocani-se atrás do C, o diác. 
no segundo degrau, o snbd. no plano.

Se o C não vai à banqueta, os MM, depois dc tciminado 
o Glória, podem ficar ao lado do C, fazendo com êle as in
clinações, etc., e vão no fim, ou logo depois da recitação 
do Glória, sem reverências, o diác. para o segundo degrau, 
o subd. para o plano atrás do C.

753. Orações. Depois de o C ter cantado Dominus vohis- 
cíini, os MM em fila, i. é, o diác. atrás do C, o subd. atrás 
do diác., acompanham o C ao lado da epístola, fazem com 
êle as reverências, inclinando a cabeça à cruz, ao Oremus] 
e jesus, à palavra de Maria, do santo do dia e do papa, do 
bispo diocesano, se estiver presente, (n. 112.) Se tião hou
ver M. de C., o diác. vai ao missal, indica as orações e vol
ta para o seu lugar atrás do C. Se, porém, houver M. de C., 
o diác., ao Anien da última oração, põe-se à direita do C, 
indica-lhe a epístola, volla as fôlhas e responde D eo gra
tias. Quando o C tiver recitado o gradual, etc., o diác. retira- 
se para o ângulo posterior do aitar, voltado para o povo ou
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para a retaguarda do C, para dar lugar ao subd. com o li
vro. Se não houver M. de C., o diác. pode receber o evan
geliário logo depois da bênção do subd.
754. Epistola. Quando o C estiver a concluir a última ora
ção, o subd. recebe do M. dc C. ou do acólito o epistolário, 
fazendo uma inclinação mínima de cabeça. Põe a mão es- 
(jiicrda sôbre o ângnlo inferior do lado da abertura, a di
reita no outro ânguio inferior e encosta a extremidade su
perior ao peito. Quando o C tiver pronunciado as palavras 
lesam  Christum, às quais faz inclinação, vai ao meio do 
aliar, acompanhado pelo M. de C. ou pelo acólito, genuflete 
UI) degrau inferior, volta ao lado da epístola para um lugar 
mu pouco afastado do altar, ou para o ambão, se houver. 
Voltado para o altar canta a epístola, sustentando o livro 
com as mãos (C. E. II, 8, n. 40) ou pousando-o numa es- 
(ante. Neste caso põe as mãos sôbre o iivro. Fará inclinação 
ou genuflexão às palavras, que a exigem. No fim fecha o 
livro, pega-o como antes, vai aó meio do altar, genuflete no 
degrau inferior e segue pelo plano para o lado da epístola, 
sobe, ajoelha-se no bordo do supedâneo, inclina o livro para 
o C, beija-lhe a mão e, inclinando a cabeça, recebe a bênção. 
Se o C ainda não tiver terminado a epístola, o subd. espera 
no plano, de pé. Depois da bênção !cvanta-se, entrega p li
vro ao M. de C., ou, se fôr costume, ao diác., pega a es- 
I,-11)10 com o missal, desce pela esquerda ao plano, genuflete 
no degrau inferior, .sobe e coloca o missal no altar. No se
gundo degrau espera o C com as mãos juntas, responde, per- 
signa-sc, indica o texto do evangelho, muda as fôlhas e faz 
inclinações como o C e diz no fim: Laus tibi, Christe. Sobe 
ao supedâneo e aproxima o missal do meio do altar.

755. O diác,, depois da bênção do subd., se volta para o 
lado do evangelho e espera que o C comece a ler o evange
lho. Persigna-se cóm êle (d. 4057 ad 5 ) ,  volta-se para a 
r;i(|iierda e desce para o plano. Recebe o evangeliário do M. 
(le C. ou do acólito, pondo a mão direita sob o ângulo in- 
leiior do lado do dorso, a esquerda no ângulo oposto, en- 
cosl.-i o livro ao peito, retribui com uma só kiclinação à sau
dação do M. de C. e vai ao meio do altar. Genuflete no de- 
gifui inferior, sobe e põe o evangeliário no meio do altar, 
(d. 4077 ad 3.) Sem fazer inclinações com o C, esper.a com 
as mãos juntas até que êle venha para pôr o incenso no
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turíbulo. 0  diác. apresenta a naveta, o subd. está à direita 
do C como ao intróito. O diác. entrega a naveta, não toma 
o turíbulo, mas,' voltando-se pela esquerda, desce ao se
gundo degrau, ajocllia-se com os dois joelhos na borda do 
supedâneo e, inclinando profundamente a cabeça, diz cm 
voz baixa: Mundo cor, etc. Sobe ao supedâneo, pega o evan
geliário como antes, ajoelha-sc no bordo do supedâneo (Rub. 
Miss.) c diz: lube, domne benediçere, inclinando o livro para 
o C e beijando a mão dêle pousada sôbre o livro. Não faz 
sinal da cruz nem diz Amen. Durante tôda esta cerimônia o 
diác. conserva a cabeça inclinada. (C. E .) Levanta-se, faz 
inclinação ao C e, sem genuflexão, desce pela esquerda para 
o plano à direita do subd., o qual desceu logo depois do 
incenso.

750. Evangelho. Ao sinal do M. de C., os MM genufle
tem no degrau inferior e vão para o lugar, onde se canta 
o evangelho, os ministros inferiores na frente, o diác. à di
reita do subd. (Rit. cel. VI, 5.) Tendo o altar à direita e 
o povo à esquerda, como os DD no' canto da paixão (C. 
E. II. 8, 44 ) ,  e virando o subd. as costas ao lado direilo 
(n. 4 8 5 ) ,  o diác. põe o livro aberto sôbre as palmas das 
mãos do subd. virado para êle, de modo que a extremi
dade superior do livro fique sôbre a fronte do subd., de
sorte que possa mudar as folhas. Sc houver uma estante,
põe o livro sôbre. ela e o subd. pousa nela as mãos. O
diác. canta corn as mãos juntas: Dominus vobiscum. A
palavra Sequentia (Initium ), faz o sinal da cruz sôbre as 
primeiras palavras do santo texto, pousando a mão es
querda estendida sôbre o livro, depois sôbre a testa (san 
cti), os lábios (E vangelii) e o peito (secundam ), colo
cando a mão esquerda abaixo do peito. Volta-se um pou
co pela direita, recebe o turíbulo, faz inclinação de cabe
ça ao livro e incensa-o coin três duetos duplos no meio (á 
direita e à esquerda do livro), à sua (diác.) esquerda e á 
sua direita, i. é, em forma de cruz. Faz outra vez inclina
ção e canta o evangelho com as mãos juntas. Fará as in
clinações e genuflexões para o livro, o M. de C. e o turi
ferário fazem-nas com êle, o subd. e os acólitos ficam 
imóveis. No fim responde o M. de C. Laus tibi Christc. O 
subd. coloca o livro sôbre o braço esquerdo, o diác. indica 
0 princípio do evangelho, retira-se um pouco para deixar
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passar o subd. e voUa-se para o altar. O subd. leva o evan- 
gdiário, pousado sôbre o braço esquerdo, diretamente ao 
(' sem genuílexào nem inclinaç<ão, por reverência ao san-
10 Icxto. Com a mão direita indica o principio do evange-
1110 e levanta o livro com as duas mãos para o C o bei
jar. Não se diz Laus tibi Christe.. Fecha o livro, apóia-o 
sôbre o peito, faz inclinação ao C, desce pelos degraus 
(|iiase do lado da epístola ao plano, entrega o livro com a 
inclinação costumada e volta-se para o diác. Êste incensa 
o C com três duetos duplos, fazendo a reverência antes e 
depois, entrega o turíbulo ao turiferário, vai ao meio di- 
rclamente para o segundo degrau e genuflete. O subd. ao 
mesmo tempo coloca-se atrás dêle no plano e genuflete 
eom êle. (Outro método: o D vai atrás do S ao altar, faz 
ju niiflexão no degrau inferior, incensa e sobe logo, ao se- 
joindo degrau.)
757. Sermão. Se houver sermão e o pregador fôr outro 
sacerdote, depois da incensação o diác. sobe à direita, o 
Mibd. à esquerda do C, fazem genuflexão e vão para a 
banqueta como ao Glória. Se o C fôr pregador, o diác. e
11 subd. fazem genuflexão, retiram-se para o banco, sen- 
lam-sc e cobrem-se. Se o C pregar no púlpito, os MM so- 
liein ao supedâneo, acompanham o C ao banco e ajudam-
1111 a tirar a casula e o manipulo. Depois sentam-se c co
in cm-se. No fim acompanham o C ao altar.
758. Credo. À palavra Deum, os MAá em fila fazem in
clinação e sobem, o diác. esperando uni pouco pelo subd., 
sem genuflexão, para a direita e para a esquerda do C. 
L’c/:nn corn êle o Credo, fazendo as inclinações às pala- 
VI,IS Jcsurn Christum  e simul adoratur, a genuflexão ao 
/.7 incarnatus est tão demoradamente que ao homo factus 
C',7 lo(|uem com o joelho no chão (usque ad  “factus est” 
iiiiliisive, Rit. cel.), e no fim o sinal da cruz. Feita a re- 
vciència ao altar, vão para a banqueta como ao Glória.
759. Ouando o côro cantar Et incarnatus est, descobrem- 
Né e fazem inclinação. Depois do sepultus est o die. leva 
11 corporal, que simboliza o S. sudário, para o altar. (n. 
Mi2.) O C põe o barrete, o diác. e o subd. levantam-se. 
( ) siilid. fica de pé, segurando o barrete com as duas 
i i i . ios.  O diác. volta-se pela esquerda, deixa o barrete sô- 
bi(‘ n Iranco, junta as mãos, faz inclinação ao C, vai à
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credência c recebe a bôlsa das mãos do M. de C. com 
inclinação antes e depois. Leva a bôlsa elevada horizon
talmente à altura dos olhos {ad  oculos usque elevatain 
G. E. I, 9, n. 3 ) ,  com a abertura voltada para si, sem ser 
acompanhado. Em alguns lugares o diác. leva a bôlsa 
com a abertura para cima, inclinada um pouco para si. 
Ao passar diante do C faz inclinação medíocre; vai ao 
meio do allar, genuflete no degrau inferior, sobe, tira o 
corporal da bôlsa com a mão direita, coloca a bôlsa en
costada à banqueta do lado do evangelho, com a abertura, 
se fôr possível, voltada para a cruz. Desdobra o corporal 
e aproxima dêle a estante. Junta as mãos, genuflete ao 
meio e desce pela direita, vai para o banco, faz inclinação 
ao C, toma o barrete. 0  diác. e o subd. saudam-se, sen
tam-se e cobrem-se. No fim, ao sinal do M. de C., vão 
para o altar como ao Glória.
760. Se 0 C não vai para o banco, o diác. e o subd. du
rante o canto ficam ao lado ou atrás dêle. Durante o Et 
incarnatus est, o diác. e o subd., sem fazer inclinação, des
cem ao segundo degrau e ajoelham-se no supedâneo, fa
zendo inclinação da cabeça., O C ,e o S sobem ao supe
dâneo. O diác. vai diretamente à credência, traz a bôlsa 
corno foi dito e coloca-se atrás do C, ou à direita dêle no 
supedâneo, se o subd. fica à esquerda.

Se o cálix já  estiver no altar desde o princípio da 
missa, o diác. depois de Et incarnatus est ou não vai â 
credencia, descobrindo o cálix e desdobrando o corporal, 
quando estiver ao lado do C, —  ou depois de E i iucar- 
natus est vai da banqueta, fazendo inclinação ao C, di
retamente para o altar, põe o cálix ao lado da epístola, 
tira o corporal da bôlsa, estende-o, coloca o cálix outra 
vez no meio e volta para o banco.
761. Se não houver Credo, o subd. leva o cálix desco
berto (Rit. cel. VII, 7) com a bôlsa para o altar. Se, po
rém, o cálix desde o princípio estiver no altar, ao Ore
mus, os MM fazem inclinação da cabeça e sobem ao su
pedâneo, o diác. à dircita do C, o subd. à direita do diác.
762. Ofertório. Ao Oremus o diác. faz inclinação e sobe 
ao supedâneo à direita do C. O subd. genuflete no de
grau inferior, vai à credência, descobre o cálix, voltado 
para a credência toma o véu de ombros, pega com a es-
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(|iicrda 0 cálix pelo nó e cobre-o corn a extremidade di
reita do véu. Põe a mão direita estendida por cima e so
be pelos degraus laterais, sem reverências, ao supedâneo. 
<) diác. afasta a extremidade do véu de ombros.

703. Sc houver uma âmbula com partículas para consa
grar, o subd. leva-a junto com o cálix para o altar. Sen
do isto difícil, o M. de C. ou o sacristão o fará. O diác. 
.ilne-a, e levanta-a um pouco (C. E. II, 29, 2 )  com a mão 
direita durante o Suscipe do C, sem acompanhar a ora
ção, tendo a mão esquerda pousada no peito. Depois co- 
hre-a e põe-na atrás do cálix do lado da epístola. O pa
vilhão só se põe antes de colocá-la no tabernáculo.

O diác. tira a pala do cálix, pega a patena com a 
mão direita no lado correspondente à parte superior da 
hóstia, com a esquerda na borda oposta, beija a borda da 
p.-dcna e oferece-a ao C, beijando a mão do C e tomando 
cuidado para que o seu braço não passe sôbre o do C. 
Fulretanto o subd. limpa o cálix (Miss.), fazendo-o des- 
c.-insar na palma da mão esquerda como foi dito no n. 
(i97, entrega, ao diác. o cálix pousado no altar, com o 
■lauguinho estendido sôbre o pé, e depois a galheta do vi
nho. 0  diác. pega o cálix pelo nó, segurando o sangui
nho, depois a galheta e derrama vinho até o C dar sinal 
p.ica parar. (C. inspicienle, C. E .)  O subd. apresenta a 
g.illicla, da água ao C, dizendo; Benedicite, Pater reve- 
icnde e deita lentamente no cálix algumas gotas com a 
lolherinha, se quiser. Entrega as galhetas ao acólito. O 
diác. limpa as gotas no interior do cálix, se fôr preciso, 
I om o indicador envolvido na extremidade do sanguinho, 
poi.- o sanguinho junto do corporal e oferece o cálix ao C, 
pegando com a mão direita na copa pelo lado posterior, 
i iim a esquerda no pé pelo lado oposto, de sorte que o C 
po.ssa tomá-lo pelo nó e pclo pé. Beija o pé do cálix e a 
mão do C, tendo o cuidado de sustentar o cálix vertical- 
nicnle e de não passar o braço esquerdo sôbre o do C. 
l'oc os dedos da mão direita sob o pé do cálix ou sus- 
Iciila com êles o braço do C, tendo a mão esquerda es- 
Iciidida sôbre o peito. Elevando os- olhos à *cruz, reza com 
vk' mu voz submissa: Offerimus tibi Domine, Calicem sa- 
lalaris, tuam deprecantes clementiam, ut in conspectu di- 
vi/uv maiestatis tuce pra. nostra et totius mundi saíute cum

í .
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odore suavilatis ascendal. Amen. Depois cobre o cálix 
corri a pala.

Se o cálix estiver no altar desde o princípio da missa, 
0 snbd. vai à direita do diác. e íaz como foi dito. d'endo 
entregue as galhetas, recebe o véu de ombros da mão do 
acólito, 0 qual leva o véu do cálix para a credência.

764. Durante a oblação do cálix, o subd. está com as mãos 
juntas. Depois recebe do diác. com a mão direita a patena 
com a face côncava voltada para o peito, e cobre-a êle mes
mo (C. E. I, X, n. 6 )  com a extremidade direita (1. c. II, 
III, n. 63) do véu de ombros, ou espera que o diác. a cubra. 
(Rit. cel.) Apóia a mão esquerda abaixo do peito, a pate
na coberta sôbre o peito, e sem fazer inclinação on genu
flexão, desce pela esquerda para o meio, faz genuflexão no 
degrau inferior e aí fica imóvel (C. E. 1. c.) com a pa
tena elevada ao menos um pouco acima do peito (elevatani 
dizem Miss. e Cter. 1. c .) ,  apoiando o braço direito na mão 
esquerda. Quando anda, ajoelha, responde ao Orate fratres 
ou é incensado, baixa a patena até ao peito.

Durante a incensação do altar, o subd. não faz genu
flexão, mas faz inclinação antes e depois de ser incensado.

765. Incensação. O diác. oferece a naveta como ao intrói
to. Enquanto o C incensa as oblatas, o diác., sem fazer ge
nuflexão, pousa a mão direita sôbrc o pé do cálix e levanla 
um pouco com a esquerda a casula junto do ombro. Coloca 
o cálix mais perto da parte posterior do corporal, do lado 
da epístola. Faz genuflexão antes e depois de o C incensar 
a crnz e põe o cálix outra vez no meio do corporal. Acom
panha 0 C durante a incensação do altar e incensa-o no fini. 
Depois vai para a direita do subd. c incensa-o com dois 
duetos duplos, fazendo inclinação antes e depois. Entrega 
o turíbulo ao turiferário e sobe, sem genuflexão, ao segundo 
degrau atrás do C. O turiferário o incensa com dois duetos 
duplos, retribuindo a saudação antes e depois. Volta-se para 
0 altar sem genuflexão.

766. Ao Orate fratres  o diác. e o subd. respondem, sem 
inclinar a cabeça, mas o subd. baixa a patena.

Prefácio. Durante o prefácio o diác. está atrás do C. Se 
não houver M. de C., vai ao livro, indicando ao C a secreta
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c O prefácio e, .se nao tiver que mudar a fôlha, volta logo 
para o segundo degrau atrás do C. (Miss.)

767. S an das.  Quase no fim do prefácio o diác. e o subd., 
sctn fazer reverência, sobem para a direita e [tara a esquer
da do C e, fazendo inclinação medíocre e em voz submissa, 
rezam coiti o C: Sandns, san d as, sane lus, Dominus Deus, 
Siiiiaoih. Pieni sunt ccdi et terra gloria iaa. Hosanna in ex - 
i cisis. B en edidu s qui vend in nomine Domini; Hosanna in 
rxceisis. Endireitam-se os dois e o diác. bcnze-se ao B c-  
iw didus e vai, fazendo genufiexão no meio sôbre o degrau, 
para a esquerda do C, onde cuida do livro. 0  subd. ao B e
nedidus  endireita-se sem se benzer e sem fazer genufiexão, 
vdlla ao seu lugar no plano. Durante o Memento o diác. 
I d  ira-se um pouco para a retaguarda.

7(»8. Consagração. Ao Quam obiationem, o diác. desce para 
<> segundo degrau, faz genufiexão e coloca-se à direita do 
( , no supedâneo ou no segundo degrau. (Rit. cel. VIII, 8.) 
Sc houver uma píxide para consagrar, põe-na diante do C, 
ilc.scobre-a e ajoelha-se no bordo do supedâneo.

()uando-o C se inclinar para a consagração, o diác. 
ajuclha-se à direita do C no bordo do Supedâneo, o subd. 
III) degrau inferior. O diác., durante as duas elevações, i>o- 
iciii não durante a consagração, levanta a extremidade da
1 .1 aila com a tnão esquerda. Durante a elevação o diác. c o 
aibd, olham para a s. hóstia. Quando o C, depois da ele- 
vaçfío da s. hóstia, se levantar, também o diác, se levanta, 
ri)l)ie a píxide, se houver, torna a colocá-la no seu lugar, 
In a a jiaia do cálix c põe-na sôbre o altar e, sem fazer ge- 
iiiillcxão, ajoelha-se na borda do supedâneo. Quando o C 
)'lcvar o cálix e o descer, o diác. levanta-se, põe a pala no 
i.illx, faz genufiexão com o C e passa para a esquerda, sem 
p.cmiflexão no meio, genuflete outra vez e assiste ao C co- 
IIII) ,'irilcs da consagração. Quando o C e o diác. se erguem
11.1 gciiuflexãó depois da segunda elevação, o subd. ergue-se
l.iml)éin e continua com a patena elevada. Ao Memento, o 
ili.ic. retira-se para a retaguarda.

760. Os ministros inferiores, a) Todos estão dc joelhos des- 
ilc I) S an du s; levantam-se com o diác. e subd., depois da 
' Miisagração, e ficam de pé, inclusive durante a comunhão, 
>iii' á bênção, exceto na missa de comunhão, missa de réquie
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e  rnissa de féria nos dias de jejum; b) o turiferário incensa 
a s. hóstia e o cálix com três duetos duplos, quando o C 
genuflete, à elevação e quando faz a segunda genuflexão; 
ajoelha-se para êste fim no degrau inferior do lado da epís
tola e faz inclinação antes e depois da incensação; c) ao 
prefácio, os ceroferários vêm ajoclhar-se diante do altar e 
saem logo depois da consagração, mesmo na missa com o 
Santíssimo exposto. Nas missas de féria e nas missas, em 
que se distribui a s. comunhão, continuam ajoelhados até 
depois da comunhão.

Para o diác. e subd. valem então as regras para as 
genuflexões diante do SS . Sacramento exposto, como se 
■encontram no n. 743.

Ao Supplices, 0 diác. não se óiclina, nem se benze ao 
oinni benedictione, mas pode bater no peito ao N obis quoque.

Ao P er quam hœc, o diác. genuflete e passa para a 
direita do G. Descobre o cálix, quando o C põe a mão no 
pé do cálix e genuflete com êle. Ao per ipsum, etc., segura 
•com os dois dedos da mão direita o pé do cálix (C. E. I, IX, 
n. 5 ) ,  cobre o cálix e genuflete com o C. Volta para o seu 
lugar atrás do C (C. E. I. c.) ou íica até que o C comece 
a cantar Pater no.ster (M iss.), genuflete, e desce para o seu 
lugar.
770. Pater noster. Às palavras et dimitte nobis, o diác. e o ' 
subd. genufletem e sobem para a direita do C. O diác. re
cebe do subd. a patena, limpa-a com o sanguinho e sustcn- 
ta-a cm ambas as mãos com o sanguinho junto do corporal. 
B ei ja  a parte convexa .da patena e a raáo do C, o qual pega 
.a patena. O subd. entrega o véu de ombros, genuflete e desce 
para o seu lugar atrás do C, sem fazer genuflexão nem mes
mo quando o C e o diác. genufletem antes da fração da s. 
hóstia. Terminado o Pater noster, o diác. responde logo Sed  
libera nos a maio, para que o C possa continuar a missa, 
descobre o cálix, responde logo depois de P ax Domim, etc., 
E t cLini’ spiritu tuo, e cobre o cálix.
771. Agnus Dei. Quando o C cantar P ax Domini, o subd. 
genuflete no degrau inferior e sobe para a esquerda do C, 
fazendo genuflexão com êle e o diác. e rezando com ambos 
em voz submissa: Agnus Dei, etc., tendo a cabeça inclinada 
ao SS. Sacramento e batendo no peito às palavras: Mise
rere nobis, Dona nobis pacem . (d. 3535 ad 3.) Genuflete
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enquanto o diác. sc ajoelha ao lado do C, e desce para o 
sen lugar atrás do C, sem aí fazer genuflexão. 0  diác. le- 
vaiita-se ao terminar o C a oração D om ine. . . pacem  meam, 
lieija com êle o altar, sem apoiar as mãos no altar. Faz in
clinação dc cabeça ao C, coloca as palmas das mãos sob 
os braços do C, aproximando a sua face esquerda da face 
es(iuerda do C {invicem appropinqiiantihus, Miss/) c res
ponde: E t cum spiritu tua. Junta as mãos, faz inclinação de 
cabeça, genuflete ao SS . Sacramento e desce ao piano. O 
snbd., sem genuflexão, volta-se para o diác. e faz inclina
ção. O diác., sem o saudar, põe as palmas das mãos sôbre 
os ombros do subd., o subd. as suas debaixo dos braços do 
diác., o qual diz P ax tecum, aproximando a face esquerda da 
face esquerda do subd. Êste responde Et cum spiritu tuo. 
Imitam'as mãos, fazem inclinação, voitám~se para o altar e 
p.einifletem no degrau inferior. 0  diác. sobe para a esquerda 
do C, 0 subd. atrás dêle para a direita do C, e aí não fa
zem genuflexão senão com o C antes de Domine non surn 
ilipnus.

772. O modo de dar a paz obedece às seguintes regras 
(Miss.; Cser. Ep .) ,  1. Quem dá a paz, não faz inclinação 
anles, mas só depois, exceto o C. 2. Quem recebe a paz, 
Irm de fazer inclinação antes e depois. .1. Quem dá a paz, 
poc as mãos juntas aos ombros do outro. 4. Quem recebe 
.1 paz, põe as palmas das mãos debaixo dos braços do ou- 
ln), sinistris genis sihi invicem appropinquaniibits. 5. Pax  
Icciim. Resposta: Et cum spiritu tuo, mesmo sc o que dá 
a paz não íôr diác. Pois c o espírito do C, qne se coinu-

6. Os leigos não podem receber a paz por abraço nem 
(Hiii uma patena (d. 269; 416 ) ,  mas só pelo porta-paz bei
jado por quem dá e por quem recebe a paz.

Se 0 subd. tem de levar a paz ao côro, dirige-se dire- 
lamente para o lado do mais digno do clero. Dá a êle a paz, 
lazendo inclinação só depois de a ter dado. Passa para o 
nnlro lado do côro, fazendo genuflexão. simples diante do 
•allar, e dá a paz ao primeiro dignitário.. Volta ao altar, 
)',eiuiflete no degrau inferior e sobe para a direita do C.

773. Comunhão. Ao Domine non sum dignus, o diác. e o 
üubil. fazem inclinação medíocre ao SS. Sacramento, e po
dem bater no peito. (d. 4057 ad 5.) Inclinam-se profunda- 
iiietile jiara o altar (Miss. h. 1.), enquanto o C toma a s.
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hóstia c 0 s. sangue. Ao sinai do C, o subd. descobre o cálix. 
Se uâo houver comunhão, recebe do acólito a galheta do 
vinho e deita vinho no cálix, sem fazer reverências. Torna- 
depois a galheta da água, se não recebeu as duas galhetas 
juntas, e lança, sem sair do lugar, vinho e água sôbre os 
dedos do C, entrega as galhetas, põe o sanguinho sôbre os 
dedos do C e vai para o lado do evangelho.

774. Comunhão dos fiéis. Sc houver distribuição da s. co
munhão, o subd. cobre o cálix logo depois do C tornar o s. 
sangue. 0  diác. e o subd. genufletem e trocam os lugares, 
genufletem com o C. O diác. coloca a píxide, se já  está no 
corporal, para a frente, descobre-a e genuflete coni o C e o 
subd. Se a píxide estiver no sacrário, o C e o subd., sem 
fazer genuflexão, retiram-se para o lado do evangelho, o 
diác. coloca, se fôr preciso, o cálix fora do meio do corporal, 
abre o tabernáculo, geriuflete, e com êle o C e o subd., os 
quais, porém, não fazem genuflexão dupla. Extrai a píxi
de, fecha o tabernáculo e descobre a âmbula. O C volta 
para o meio do altar e genuflete com o diác. e o subd. O 
diác. vai colocar-se no plano do lado da epístola e, voltado 
para o C e fazendo ligeira inclinação (aiiquantuium incii- 
natiis C. E .) ,  canta ou recita ein voz alta, segundo o cos
tume (d. 4104 ad 2 ) ,  o confiteor. Na missa cantada de ré
quie o confiteor se deve recitar. (1. c.) () subd. fica á es
querda do C coin as mãos postas. 0  C íaz genuflexão e diz 
,em voz alta: Misereatur, Ecce Agnus Dei, Domine, etc. Se 
os MM querem comungar, o diác. vai para diante do altar, 
genuflete e sobe para se ajoelhar no supedâneo, à dircita 
do subd. Comungam primeiro, levantam-se, genufletem e 
passam o diác. para a dircita, o subd. para a esquerda do 
C. Durante a comunhão, o diác. pode pôr a patena da mis
sa debaixo do queixo do comungante, ao passo que o subd. 
acompanha o C com as mãos postas. Também podem, du
rante a comunhão, permanecer de pé no supedâneo com as 
mãos postas. Neste caso se deve usar a patena da comunhão.

775. Distribuída a s. comunhão, os MM trocam os luga
res: 0  diác! vai para a direita, o subd. para a esquerda do 
C. Se a âmbula deve ser purificada, o C se encarrega de 
limpá-la, 0 subd. enxuga-a, Se fôr necessária a reposição 
da âmbula, o diác. genuflete com o C e o subd., põe a pa
tena ao lado esquerdo, cobre a píxide e põe-na, sem fazer
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priiiillexão, no tabernáculo. Genuílete com o C e o subd., 
Ii'clia o sacrário, troca o lugar corn o subd., fazendo gcnu- 
llcxão no meio e assiste ao livro como de costume.

770. Abluções. Durante a segunda ablução o diác. procura 
IIII missal a antífona da comunhão, muda o livro para o lado
il.i epístola ao mesmo tempo que o subd. leva a pala para 
II lado do evangelho. No meio do altar genufletem. 0  diác. 
poc o missal sôbre o altar, desce ao segundo degrau, indica 
an C a antífona, coloca-se atrás dêle, vai com o C ao meio 
(1(1 altar sem fazer genuflexão, volta com êle para o lado 
lia epístola, e fica atrás dêle. Se não houver M. de C., o diác. 
ai.siste ao livro. Volta com o C para o meio do altar.

Quando nas missas feriais da quaresma se diz a ora- 
lio super populum, o diác., depois de o C ter cantado Ore- 
iiiiis, volta-se pela esquerda para o povo e canta: HumUiate 
rupitíi vestra D eo, e vira-se de novo para o altar.
777. Logo que o C, depois da segunda ablução, tiver colo- 
i .idu o cálix e 0 sanguinho sôbre o altar, o subd. tira o cor- 
piir.il com o cálix, a patena e o sanguinho para o lado do 
rv.ingelho, para não estorvar o C, que vem ao meio do al-
l.ir c tliz Dominus vobiscum. Limpa o cálix, põe por cima o 
M.uigiiinho, a patena, a pala, o véu do cáiix, entregue por 
um .KÓlito, e a bôlsa. Pega com a mão esquerda o cálix 
prii) iió, põe a direita sôbre a bôlsa e desce ao plano, geriu- 
llrlc 110 degrau inferior'e põe o cálix na credência, de mo- 
ilii que o véu cubra o pé do cáiix. Vai depois colocar-se 
ali.ís do diác., sem genuflexão, se o C e o diác. ainda esti- 
vmcm no lado da epístola; com genuflexão, se estiverem no 
meio do altar.
77H. Ao Ite, Missa est, o diác., quando o côro responde 
/'7 rum spiritu tuo, volta-se para o povo, retirando-se um 
I louco para o lado do evangelho ou ficando no mesmo lu- 
jinr, sem fazer reverência. Se tiver de cantar Benedicam us 
tioiiiino, permanece voltado para o altar. Quando se diz 
Benedicamus Domino, também o C deve proferir estas pa-
l.ivr.is, c o subd. responde logo D eo gratias.

Bênção. Depois do Ite, Missa est, o subçl. sobe para o 
L o i o  do diác. (se fôr preciso, muda o missal, fazendo ge- 
millcx.ão uo meio do altar). Os dois se ajoelham no bordo 
(Io ';((ped.âneo, benzem-se com profunda inclinação da ca- 
bcç.i, eiiquanto o C dá a bênção, e levantam-se. O subd.

!
" 1 . 1
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sobe, sem genuflexão, paia a esquerda do C, o diác. vai ao j  
supedâneo c voltado para o C, sem responder, assiste ao 
úbimo evangelho. Persigna-se no principio do evangelho, e 
genuflete com o C. O subd., segurando a sacra à altura do 
rosto do C, responde, mas não genuflete com o C, porquan
to segura a sacra. Se o evangelho sc lê no missal, persigna- 
se e gcnufleie com o C e no íini fecha o livro com a aber
tura voltada para o meio do altar. Sobe ao supedâneo para 
a esquerda do C. Os três fazem inclinação à cruz, descem 
(o diác. pela esquerda), genufletem no plano, e recebem 
os barretes. O diác. entrega o barrete ao C, beijando o bar
rete e a mão do C. Cobreni-se e vão, o diác. atrás do subd., 
com as mãos postas para a sacristia.

Na sacristia o subd., se fôr preciso, retira-se um pouco 
para a esquerda, deixa passar o diác. e o C e coloca-se à 
esquerda do C, o diác. à direita, descobrem-se, fazem in
clinação à cruz e tiram os paramentos.

II. O Celebrante

§ 158. AS CERIMÔNIAS DO CELEBR A N TE 
NA MISSA SO LENE

779. 1. N a sacristia. Revestido dos paramentos espera co
berto. Ao sina! do M. de C., descobre-se, saúda a cruz e 
os Ministros (MM) de um e outro lado com uma inclinação 
de cabeça, cobre-se e vai atrás do D para o altar, tomando, 
se fôr costume, água benta apresentada pelo D, segurando 
o barrete na mão esquerda.

2. Chegado ao altar, descobre-se, entrega o barrete ao 
D, faz genuflexão no plano, se o SS. Sacramento estiver 
no sacrário, ou inclinação profunda do corpo à cruz. Come
ça logo a missa. Às palavras vobis fratres  e vos fratres, voi- 
ta-se um pouco para o D e S, conservando-se inclinado.

780. 3. incensação. Tendo terminado Oramus te, volta-se
pela direita para o lado da epístola, coloca a mão esquerda 
sôbre o peito ou sôbre o altar, recebe a colher das mãos do 
D, tira três vêzes incenso da naveta e põe-no no turíbulo, 
dizendo em voz submissa; Ab illo benedicaris — • in cuius 
honorem ■—  crem aberis. Amen. Põe as mãos e benze o in
censo sem dizer nada, pousando a mão esquerda sôbre o 
altar. (Rit. cel. III, n. 5 .)  Voltado para o altar recebe do
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I) o turibulo. Pega com a inão esquerda uo disto e pousa-o 
110 peito, coni a mão direita, ou melhor, com o polegar, o 
Indicador c o médio, pega nas cadeias junto do opérculo. 
N.in se dizem orações nesta primeira incensação.
7 8 ! .  Depois o C faz genuflexão simples, se o SS. Sacra- 
luento estiver no sacrário (Rit. cel. IV, 6 ) ,  apoiando a mão 
i"u|iierda sôbre o altar, se não, inclinação de cabeça à cruz. 
IiuTiisa I. a cruz corn três duetos duplos (n. 750 ) ,  faz a re- 
veiencia devida, e, sem sair do meio, incensa as imagens e 
H-Ii(iuias, que houver no altar: a imagem do Menino Jesus 
iio lempo de natal, com três duetos duplos (d. 3288), a de 
Nossa Senhora ou de santos que estiverem entre os casti
çais, com dois duetos duplos (d. 4057 ad 2 ) ,  as relíquias 
íiuléulicas do lado do evangelho, seja qual fôr o seu nú
mero, Com um dueto duplo, e, feita a reverência devida, do 
iiie.siiio modo as relíquias do lado da epístola. Não faz re- 
veieiicia nem às imagens nèm às relíquias.

782. Logo depois de incensar as relíquias e sem fazer nova 
leverèiicia, ou se não houver imagens nem relíquias, incen- 
hii ,'i cruz e, feita a devida reverência, incensa o aliar com* 
dimios simples. Observe-se o que foi dito no n. 749 a res- 
|M'il(i (lo modo de incensar. A incensação dever-se-ia fazer 
Imlii ('111 redor do altar, e incensando-o de todos os lados. 
( oino islo é impossível, substitui-se a incensação da parle 
|Mi'ilcrior do altar conduzindo o turibulo em direção daquela 
p.iilc, A incensação, portanto, não se faz aos castiçais. (Cf. 
I ti. I, 12, n. 11.)

O C incensa: lí . a parte posterior do altar do lado da 
i'pl':li)l.'i com três duetos simples, dando três passos e mo
vendo a cada passo o turibulo; III. o lado exterior da epís-
lol.i primeiro em baixo depois ern cima; IV. a parte plana 
do .ill.-ir ao lado da epístola com três duetos, e três passos; 
la/ no meio do altar a reverência devida e incensa, V. a 
paile posterior do altar do lado do evangelho com três 
d m i o ' 1, dando 3 passos; VI. o lado exterior do lado do evan- 
pellio em baixo e em cima; VII. ficando parado: a parte 
pl.in.i do altar do lado do evangelho com três duetos; V llí .  
d a m  lo irês pa.ssos, o lado anterior do altar do lado do evan- 
!■; lho; IX. feita a reverência devida no meio, a parte ante
r i o r  do altar do lado da epístola com três duetos, dando
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três passos. Entrega o turíbulo ao D e é por êle incensado, 
fazendo inclinação mínima antes e depois.

783. 4. Introifo. Volta-se para o missal e lê ern voz sub
missa 0 Íntróito c depois o Kyrie com os MM. Pelo fim do 
canto do Kyrie, ou logo depois de recitar o Kyrie, vai jjara o 
tneio do altar, espera corn as mãos postas o fim do canto e 
entoa o Glória, elevando as mãos como de costume. Espera 
ura instante que os MM estejam ao seu lado e recita com 
êles o hino, mas não alternadamente, (d. 3248 ad 5.)

5. Se quiser sentar-se, a um sinal do M. de C. faz incli
nação à cruz ou genuflexão ao SS. Sacramento e vai pelo 
caminho mais curto (degraus laterais) para o banco, em 
que se senta antes de se sentarem os MM. Recebe do D o 
barrete, cobre-se e põe as mãos estendidas por cima da ca
sula junto dos joelhos. Descobre-se, põe .o barrete junto do 
joelho e faz inclinação, enquanto o côro canta Adoramus 
te, Gratias agimus tibi, Jesu Christe, Suscipe deprecationem  
nostram. Se o côro repete estas palavras, não se repete a

Diagrama das principais funções da Missa solene

•C, cp leb ran te ; D, d iácono; S. subd iácono; M, m estre  de cerim ônias;
а, a có lito ; g, g en u flexão ; gip, g e n u flectit in  p lan o ; g ig . gen u flectit

in gradu.

1. C entrega o barrete. Gip. Introlbo. .Sobe, sem g. C beija 
o altar.

2 . Rõe-se incenso no turíbulo. C incensa o altar.
3. O C é incensado.
4. Posição no íntróito.
5. Posição nas orações e antes do Glória.
б . G no supedâneo. Descem pelos degraus laterais. Se descem 

pela frente, g no degrau inferior. Voltam sempre pela frente.
7. M dá o livro ao S . Ambos vão para o meio. Gig. S  volta 

para seu lugar, canta a Epístola, vai para o meio e gig.
8 . S vai para o C, g na borda do supedâneo, beija  a mão. 

Bênção, entrega o livro ao M ou D.
9. S muda o M issal. Gig. D fica no seu lugar.

10. C lê o Evang. Ao sinal da cruz D desce e recebe o livro do 
M ; gig no nieio, põe o livro no a ltar; espera ao lado da 
Epístola.

11. C põe incenso, S  desce. D Munda na borda do supedâneo; 
toma 0 livro, pede bênção, beija  a mão de C, vai ao lado 
do S ; gig.

12. P osição  antes e durante o Evangelho..
13. S leva o livro ao C, inclina-se, desce. D incensa o C.
14. D e S  vão para seus lugares; gig. Credo como o G loria; 

depois de E t sepultus est, D leva btirsa para o altar.
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I cverência. Pelo fim, p. cx., depois do último Jesu Christc, 
|i'v;iiitam-se, primeiro os MM, o C entrega o barrete (d. 
I!)(')3 ad 1) ao D, levanta-se e vai entre o D e o S para 

i i  I rente do altar, faz a inclinação ou genuflexão no degrau 
(■ sobe ao supedâneo. Beija o altar e canta Dominas vo- 
hisctim.

Se 0 C não sc senta, fica no altar com as mãos postas 
!• fazendo as inclinações.

'ÍM. 6. O rações e epístola. Canta as coletas e lê em voz 
voz submissa a epístola, gradual e seqüência até ao Manda 
í i i r .  Sc tiver de se ajoelhar, a alguma palavra da epístola, 
gradual ou trato, omite as genuflexões durante a leitura, mas 
lá Ias, quando forem cantadas pelo subd. ou pelo côro. Ao- 
'-'-isículo Veni Sancte Spiritus na festa de pentecostes ou
II,I missa votiva solene do Espírito Santo, o C deve perma
necer ajoelhado. Por isso os cantores devem ser avisados 
p.ar.a começarem a cantar êste versículo em momento opor- 
Iniio. 0  S canta a epístola e muda o missal. 0  C vai para

I ív 

III. 

17, 

IM. 

in, 

3(1,

3 1,

Ao Oremus, D inclina-se e sobe. S g ig  e traz o cálice ao al- 
l,-ir, recebe a patena, desce, gig e fica de pé,
C põe incenso. D incensa C e S, vai para seu lugar sem g e 
é incensado. Posição eni fila alé ao Sanctus.
Sanctus. S desce. D vai para o lado do Evangelho, gig no
meio.
Ao Quam oblationem O desce, gig à direita do C. Quando
G se inclina todos genufletem. Gonsagração.
(án.ando G faz 2 .“ g, D sobe e tira pala. G desce o cálice, 
I) sobe e põe pala, g com G, vai para o livro e g. S  de pé. 
Ao P er quem, D g, vai para o lado da Epístola e g com
( ';  ao P ater Noster D g e vai para seu lugar.
Ao Dimitte, D e S gig e sobem. S  entrega a patena, véu,,
g e desce. D entrega a patena ao G.
Ao I’ ax Dçmini, S gig e sobe, Agnus Dei. G - e  volta para
sen lugar.
Depois do Agnus Dei D se a joelha ao lado d o 'C . Pax. G em 
cima, desce.
I'ax , Gig, sobem, trocam ; depois da ablução, D muda o li
vro, S a pala. Gig.
I) mostra as orações. S  leva o cálice para, a credência, g ig ; 
v;ii atrás do D sem g (se D está no meio g ig).
He, Missa est. D pouco para a esquerda, depois v ira-se para 
.1 direita. G, S à esquerda, bênção.
iiilim o evangelho. S  apresenta sacra. D no supedâneo, um
laiilo fora do meio.
I odos os três no supedâneo inclinação ad libitum. Descem , gip, 
barrete, sacristia .
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o meio do altar, o D sobc para a direita dêle, tcndo pou
sado o missal 110 altar, vai para a esquerda dêle. Os très 
descem ao segundo degrau e ajoelham-se no supedâneo. En
tão começam os cantores Veni Sancte. (Martinucci in feslo 
Pentccostes, n. 6 ; d. 4057 ad 6.) Terminado o canio dêste 
versículo, levantam-se, o C reza Munda cor, o D vai para 
o iado da epístola, o S para o missal. Qiiando o S, depois 
4ia epístola, vem pedir a bênção, o C volta-se para êlc com 
as mãos postas, coloca a mão esquerda no peito ou no al
tar, a direita sôbre a parte superior do epistolário. 0  S beija 
a mão. Depois (não antes) o C abençoa-o sem dizer nada 
e vai para o meio do altar.

785. 7. Evangelho. O C reza Munda cor, lube Domine, etc,, 
•e le 0 evangelho como de costume. No fim não beija o mis
sal nem diz Per evangeiica dieta. Se ocorrem palavras, qiiu 
exigem genufiexão (natal, epifania), omite-a, quando lê o 
evangelho, fá-la quando êste se canta. 0  que vale do evan
gelho não vale do Credo. Ao E t incarnatus est o C genu
flete ao recitar estas palavras, e quando se cantam no côro, 
descobre-se com inclinação, se estiver sentado; nas festas de 
natal e anunciação põe-se de joelhos, (d. 1421, ad 3.) 0  sa
cerdote que, durante estas palavras, estiver de caminho para 
a missa privada ou para a sacristia, não genuflete. (I. c.)

Tendo terminado o evangelho, o C vai para o meio do 
altar, põe incenso no turibulo como no intróito, volfa-sc para 
0 altar e espera o D. Vira-se para êle e diz em voz sub
missa: Dominiis sit in corde tuo et in iabiis tuis, ut digna 
et competenter annunties Evangeüum simm, in nomine Patris 
ef Fiiii f  et Spiritus Sancti. Amen; pondo a mão esquerda 
sôbre o peito, dá a bênção ao D e pousa a mão direita no 
evangeliário. 0  D beija-a. 0  C vira-se para a cruz. Quando 
os MM se ajoelham no degrau inferior, o C, sem fazer re-\ 
verência, retira-se para o lado da epístola e ali fica vol-) 
fado para o altar. Depois do Dominas vobiscum  do D, vol-' 
ta-se para êle, faz o sinal da cruz ao Sequentia S. Evang. 
Quando ocorre o SS. Nome de Jesus faz inclinação profimda 
da cabeça à cruz, aos nomes dos santos, ao evangeliário. 
Genuflete, se fôr preciso, para o altar, apoiando nêle as mãos. 
Pega com ambas as mãos o evangeliário que o S traz, beija-o, 
dizendo Per Evangélica dieta, etc. E ’ incensado pelo D, faz
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ligeira inclinação de cabeça antes e depois e vat para o- 
meio do altar.
78«. 8. Sermão. 1. Se é o C quem prega, pode fazê-lo no-
.illar, sentado num mocho, ou no pnipito. Neste caso tira a 
r.eaiía e o manipulo. Se está presente urn bispo, o pregador 
.„ nnipanhado do M. de C. ajoelha-se diante do bispo revcs- 
lido da estola. Tê-la na mão, não é conforme ao C. E. que 
exige que o sacerdote venha revestido como de costume. (C.
I' 1 c XXII n. 2 ;  Coelho III p. 193.) Beija o anel, diz lube  ̂
Domne benedicere. Recebe a bênção do bispo, jevanta-se„
l.iz reverência e vai para o púlpito. 0  C que não é bispo, 
nái, pode benzer o pregador, (d. 3434 ad 8.) As orações 
Innebres fazem-se depois da missa antes do Libera. O pre- 
p,ador não leva sobrepeliz nem estola.

2. Se outro sacerdote fôr o pregador, o C depois do 
evangelho vai ao meio do altar, o D e o S vão ao lado dêle, 

irês fazem genuflexão ao SS. Sacramento e vão para o 
li.nico onde escutam de pé o evangelho lido ao povo; o ser
mão ouvem sentados e cobertos. Se fôr costume que o pre
gador peça a bêncão, o C diz: Dominus sit in corde tuo et 
in lubiis tuis, ut digne ac competenter annunties verba sancta 
sua. In nomine Patris et Filii f  ei Spiritus Sancü. Amen. (d. 
3.334.) Sc não houver sermão, o C entoa o Credo.

787. 9. Credo. Recita-o como o Glória. Vai para o banco,
d(>scobre-se, faz inclinação às palavras: Jesum Christum, Et 
uicarnatus est até homo factus est inclusivamente; simiil ado- 
lalur. Nas três missas do natal e na da anunciaçao ajoe- 
llmni-se no bordo do supedâneo e fazem mclinação (d. 2915 
1(1 (i) se ainda estiverem no altar, se não, no degrau infe- 

'.K.r do lado da epístola. Volta para o altar como no Gló- 
li.-i, Quando não se vai à banqueta, o C e os MM em qual- 
(|iier missa cantada ajoelham-se no bordo do supedâneo. 

.(Miss. Rub. XVII, n. 3.)
10. Ofertório. Depois de Dominus vobiscum  e Oremus 

I,' cm voz submissa o ofertório e espera com as. mãos pos- 
l,(s Recebe do D a patena, faz oblação e coloca a patena 
(.,,b o corporal. (C. E. II, VIII, n. 61.) Pousa a mão es- 
(|ucrda no altar, benze a água, dizendo o Deus qui huma
na', etc., e continua com as mãos juntas. Recebe o cálix e 
ic/;i Offerimus com o D. Pousa a mão esquerda sôbre o pé
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do cálix, enquanto o D cobre o cálix (sempre assim). Reza 
In spintii humUitatis e Veni sanctificator.
788. Incenso. Sem sair do meio, volta-se para o lado da 
cpísiola e põe incenso no turíbulo, dizendo: Per interccssio- 
ncrn beati Michaelis Archangeli —  síantis a  dextris altans 
incensi —  et omnium electorum suorum; põe a mão esquerda 
sôbre o altar e benze o incenso inccnsurn isiud dignetur D o
minus b en efd icere ; põe as mãos e continua et in odorem  
SLiavilatis accipere per C. D. N. Amen. Recebe o turíbulo e, 
sem fazer reverência alguma, incensa as oblatas. Traça três 
vêzes 0 sinal da cruz com o turíbulo, simultâneamente sôbre 
o cálix e a hóstia, da mesma forma que se faz, quando se 
benze com a mão, dizendo à primeira incensação: Incensum 
istud; à segunda, a te benedietum ; à terceira,'uscendaí ad  
te Domine. Depois descreve três círculos ao redor das obla
tas, duas vêzes do seu lado direito para o esquerdo, i. é, 
para o lado do evangelho, dizendo ao primeiro. E t descen- 
dat super nos; ao segundo, m isericórdia: ,e ao terceiro, do 
seu lado esquerdo para o direito (no sentido dos ponteiros 
do relógio) tua.
789. Em seguida, feita a genuflexão ao SS . Sacrameiilo 
(óu inclinação à cruz) incensa o altar da mesma maneira 
que no intróito. Quando começa a incensar a cruz deve 
proferir as palavras Dirigatur Domine, etc. (d. 3215.) As 
outras palavras, pode (não é obrigatório) distribuí-las do 
modo seguinte: 1. cruz, 3 duetos duplos; 1. Dirigatur D o
mine; 2. oratio m ea; 3. sicut incensum in conspectu tuo. 
Imagens de santos, 2 duetos duplos; relíquias, um dueto du
plo, mas sem dizer nacia. Os outros duetos são simples. II.
Parte posterior do lado da epístola, 1. elevatio; 2. tnaniium:
3. mearum; ÎII. lado exterior 1 sacrificium 2 vespertimuu;
IV. parte plana da mesa 1 Pone Domine 2 custodiam  3 ori 
m eo; V. parte posterior do lado do evangelho 1 et 2 ostium 
3 circumstantiæ; VI. lado exterior 1 labiis 2 rneis; Vil. par
te plana da mesa 1 ut non 2 decUnet 3 cor meiim; VIII. par
te anterior 1 in 2 verba  3 malitiœ; IX. parte anterior do
lado da epístola 1 ad excusandas 2 excusationes 3 in pecca- 
tis. Entrega o turíbulo ao D, dizendo: Accendat in nobis 
Dominus ignem sul anioris et flammarn æternæ caritafis. 
Amen. E ’ incensado como no intróito, lava a mão tôda, um 
pouco manchada pela fumaça do incenso, e não só as ex-
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L Dirig-atur Dom.
2. O ratio  mea

3. S icu t ÍQC. in  c. tuo

, ,  \  \  \  /  /  /
f  14. cire 18. osî 12. et 4, elev 5. man 6. mear w

m LL / /  / N \  \  \\
17.ut n 18-deel 19.cor m 11. ori mlO. c a s 9. ^ n e  Da 

—    - ■*---- É T ' ■! TTHII - - vesp
'  /.iiiy 
c 25 inp eccJ

Incensação do altar, ao ofertório

liciiiidadcs dos- dedos. Continua a missa como de ordinário,
I .mia o prefácio, o Pater noster, não rnuda as fôlha.s, não 
pue nem tira a pala, mas pôe a mão esquerda no pé do 
c.ilix para avisar o D. Pode começar o canto do prefácio, 
rmhora a incensação do povo nao esteja acabada. ,
/bb. A elevação  só se deve fazer, quando tiver terminado 
(I cauto do Sanctus e não antes. (d. 4364.) Reza o Agnus 
P ei  com os AfM. Terminada a primeira oração, beija o al
la r, e, sem fazer genuflexão nem inclinação ao D, nem ail
les nem depois, volta-se para o D, põe as mãos sôbre os

I
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ombros dêle, aproxima a sua face esquerda da face esqucrd 
dêle c diz P ax tecum. Espera com as mãos juntas que o D 
faça inclinação de cabeça e conünüa a rezar.

791. 11. Abluções e conclusão. Depois da segunda ablu
ção, que rcccbe sem sair do meio do altar, coloca o cálix 
no corporal e vai para o lado da epistola para ler a comu
nhão. Espera aí até concluir o canto. Canta Dominus p o -  

biscum  e as orações. Depois do último Dominus vobiscum  
fica voltado para o povo, sem dizer nada, enquanto o D 
canta Ite, Missa est. Se houver de dizer Benedicam us Do
mino, volta-se antes para o altar e diz em voz baixa 
dicamus Domino, (d. 2572 ad 22.) O S responde Deo gra
fias. E ’ conveniente que também o órgão se cale, para que 
a bênção seja ouvida pelos fiéis. Recita o último evangelho 
cm voz submissa, vai ao meio do altar, desce (comumente 
tendo feito inclinação com a cabeça) ao plano com os MM, 
faz no plano genuflexão ao SS. Sacramento ou inclinação 
profunda do corpo, cobre-se e vai para a saçristia. Água 
benta não se usa. Faz reverência à cruz e aos MM e tira os 
paramentos.

§ 159. AS CERIMÔNIAS DA MISSA NOVA 
COM PRESBÍ'1 'ERO A S S IS T E N T E

1. Observações

792. 1. A missa com presbílero assistente (P. A.) reves
tido de pluvial é permitida 1) sola honoris aut solcmmtatis 
causa  aos bispos e prelados privilegiados (cân. 8 1 2 ) ;  2 )  a 
sacerdotes, em consequência de costume imemorável (d. 
3 5 6 4 ) ;  3 )  non sola solemnitatis causa, aos neopresbíteros 
para a missa nova solene, (d.*3564 ad 2 ; 3515 ad 7; 4257 
ad 1; C. P., p. 648.)

2. Ao P. A. na missa não pontificai são proibidas algu
mas funções: a) a a.spersão do povo antes da missa, reser
vada ao celebrante; b) apresentar a naveta ao pôr o incen
so no turíbulo; c) incensar o C, ofício do D. O seu encargo 
principal é assistir ao livro e impedir descuidos por meio 
de palavra submissa e aceno modesto. (C. E. I, 7 n. 3.)

793. Quanto à missa nova rezada  a C. B. estatui o se
guinte: a) podem-se acender 6 velas; b) um sacerdote ves
tido de sobrepeliz e estola sem pluvial pode servir de assis-
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H'litc; c) desde o Sanctus ate à comunhão podem ser acesas 
p sustentadas por acólitos outras vclqs; d) antes de come
çar a missa o neopresbítero ajoelha-se no ínfimo degrau e 
(Miila-se Veni. Creator, Emitte Spir.; e o C acrescenta a ora- 
(,,!() Deus qui corda. Portanto não é necessário que o neo- 
|iresbítero entoe Veni Creator nem Emitte Spiritum, nem que 
cante a oração; pode recitá-la; c) o P. A .’ ficará à direita 
(In C, de joelhos desde o principio ate ao intróito, depois 
fill pé, exceto durante a elevação c a bênção; f) ao Lavabo 
(i>; padrinhos, também na missa rezada, podem apresentar a 
água para,purificar as mãos do C (d. 4257 ad 1 ) ;  g) ter- 
iniiiada a missa, canta-se o Te Deum  com seus versículos e 
iiração; h) depois o neo-sacerdote abençoa o povo do modo 
Hfguinte:

Oremus. Deus, qui caritatis dona per gratiam sancti Spi
ed us tuorum fidelium cordihus infundisti: da famulis et fa~ 
iiiidahas tuis, pro quibus tuam deprecdmur clementiam, .sa~ 
lulem mentis et corporis; ut te tota virtute diligant, et quce 
lihi placita sunt, tota dilectione perficiant. Per Christum D. N.

Depois: Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii f  
et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat sem per. 
Ip  Amen. (C. B. App. X LIX  p. (2 1 1 ) . )

Para dar a bênção a uma pessoa poderia dizer: Per im- 
posilionem manuum mearum benedicdio D ei omnipotentis P a- 
Iris et Filii f  et Spiritus Sancti descendat super te el maneat 
semper. Amen.

II. Funções do presbítero assistente na missa solene

Veja-se n. I, Observações

794. I. lda. O P. A. vai para o altar à esquerda do C (d. 
■1(118 ad 2 ) ,  colocá-se à direita do C e recebe o barrete 
dflf. Na missa nova todos os quatro se ajoelham no de- 
pi.iii inferior e canta-se Veni Creator, Emitte, Deus qui.

2. Princípio. Ao pé do altar, o P. A. está em pé à direita 
do C, o D e o S à esquerda, e assim sobení ao supedâneo.

3. Incenso. 0  D passa logo para a direita do C, o P. 
A, para o lado do missal, o qual êle tira durante a incen- 
':a(;;io.

4. Intróito. Indica ao C o intróito, depois as orações, a 
rlii.'ilola.
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5. Ao Gloria está à direita do D, vai atrás dêle para a 
banqueta, senta-se à direita dêle num mocho próprio e faz ‘ 
as reverências com os outros. Volta para o altar atrás do 
D, faz à dircita dêle a genufiexão, vai para o Iado do mis
sal e responde Deo gratias.

6. Muda 0 missal passando entre o C e o D, assi.sfe no 
degraii ao evangelho e aproxima o iivro do meio do altar.

7. Ao incenso está à esquerda do S e durante o canto do 
evangelho no primeiro degrau do lado do evangelho, volta
do para o D e fazendo as reverências com o C.

795. 8. Ao Credo está à direita do D, como no Glória. Não 
faz reverência, quando o D leva a bôlsa para o altar. Ao 
voltar para o' altar, vai na frente do S, faz genufiexão à es
querda dêle e sobe ao supedâneo.

9. Durante a incensação do altar sustenta o livro e de
pois da incensação do C, com as mãos postas, recebe do D 
a incensação de dois duetos duplos, com reverência antes 
e depois.

lü. Ao Sanctus retira-se um pouco, para dar lugar ao S. 
Durante a consagração ajoelha-se à esquerda do C no bor
do do supedâneo. Volta para o sen lugar e faz as genu
fiexões com o C.

11. Ao Agnus Dei retira-se um pouco para. dar lugar
ao S e logo passa para a direita do C para recclier a paz
e dá-la ao D no segundo degrau, genuflete e volta para 
junto do missal.

12. Faz inclinação ao Domine non sum dignus e â 
sumpção das santas espécies.

796. 13. Se 0 C distribuir a comunhão, o P. A. estará â
sua direita colocando a patena debaixo do queixo do co- 
mungante (P . C. 15), ou pode retirar-se para o primeiro 
degrau ao lado do evangelho e ficar aí com as mãos pos
tas. Neste caso se usa a patena da comunhão.

14. Depois da abiução. muda o missal e indica as ora
ções.

‘ 15. Cantado o Ite, Missa est, vai ao lado do evangelho, 
levando o missal, sc não se lê o evangelho de S. João; ajoe
lha-se no supedâneo durante a bênção e assiste ao evangellio.

16. Concluído o evangelho, o P. A. vai para a direita 
do C, desce com êle ao plano, e entrega o barrete, se não 
houver 7'c Deuni.
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17. Terminada a missa, estando todos de pc diante do 
dlar, 0 C entoa o Te Deum  (d. 3764 ad 7) com os versí-

I nlos e orações com conclusão breve, ficando com os pa-
i.nmmtos da missa, embora êstes sejam roxos. (I. c.)

§ 160. A MISSA CANTADA DIANTE 
DO SANTÍSSIMO E X P O S T O

I. Observações gerais 
707. 1. Observem-se as advertências (n." 737) a respeito
d;i liceidade e as regras litúrgicas gerais.

2. Além disso omitem-se tôdas as saudações ao côro e ' 
Iodos os ósculos honoris causa  ao entregar e receber o bar- 
H'le, a colher, o turíbulo, o hissope. Não se omitem as re
verências ratione ,ritus, p. ex., as inclinações nas incensações, 
im paz, os ósculos da patena e da mão do C, item do cálix, 
do evangeliário.

3. E ’ permitido sentar-se diante do SS., se não causar 
encàndalo ou irreverência (d. 3408 ad 3 ) ,  nunca, porém, é 
llcilo cobrir-se. (d. 488 ad 4.) Para o clero nas funções 
eiJesiásticas (d. 3442 ad 3 ) ,  seria conveniente nunca sentar- 
lu', por causa do respeito ao SS. Sacramento. (C. E. II, 33, 
II, 33.) Se houver sermão, o Santíssimo deve cobrir-se com 
iim véti (d. 3728 ad 2 ) ,  mas apesar disso o pregador não 
pode pôr o barrete, (d. 2769 ad 2.) O clero pode cobrir-se; 
ô, porém, louvável, que fique sentado sem barrete, (d.

ad 1.)
IL Cerimonial

798. 1. Ouando o Santíssimo está exposto, todos, ao avis- 
Li Io, se descobrem, entregam os barretes, fazem genufle- 
x;io dupla e começam a missa sem nova reverência. Se o 
S.Miilissimo se expõe antes da missa, o C no princípio da 
missa faz genuflexão no degrau inferior, (d. 2682 ad 49.)

2. Ao Aufer a nohis, o C e os MM sobem e fazem gc- 
imilexão no supedâneo (e não em baixo).

3. Para pôr o incenso no turíbulo o C e o S, sem faze- 
icin genuflexão (d. 4194 ad 5 ) ,  retiram-se um pouco para
II lado do evangelho, depois, sem genuflexão o C e os MM 
desi-cm para o primeiro degrau, aj^elham-se no bordo do 
■íuped.àiieo, o D entrega o turíbulo sem ósculos, o C incensa 
I nni três duetos duplos, fazendo antes e depois inclinação
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mediocre. Sobem, genufletem, incensa-sc o altar, porcm não 
a cruz, .se ela ficar sôbre o altar. Terminada a incensação, 
0 C desce do supedâneo ao primeiro degrau ou ao plano, 
volta-se pela sua esquerda para o povo e c incensado, (d, 
2682 ad 48.)
799. 4. Depois do Kyrie todos vão ao meio do altar, ge
nufletem em fila, e, sendo entoado o Glória, os MM outra 
vez genufletem, para subir para o lado do C.

5. O S beija a mão do C depois da epístola. O C lè 
o evangelho na posição costumada, faz, porém, a inclinação 
ao SS. Nome de Jesus, para o Santíssimo. Não genuflete 
nem antes nem depois de pôr o incenso no turibulo, e de 
dar a bênção ao ,D . O D, levando o livro para o altar, só 
genuflete no degrau inferior (d. 4027).  Tendo rezado Mun
da cor, sobe sem genufletir, toma o livro, põe-se de joelhos, 
levanta-se, faz inclinação, genuflete e desce. Depois do 
evangelho o S leva o livro ao C, sem genuflexão, como de 
ordinário.
800. 6. 0  S, levando o cálix para o altar, genuflete no 
degrau inferior do lado da epístola e não no supedâneo; 
quando desce com a patena para o plano, genuflete no su
pedâneo e não no plano. (d. 4194 ad 6.) Durante a incen
sação do Santíssimo não sc ajoelha, mas permanece imóvel, 
(d. 2474.) Genuflete, porém, no degrau inferior antes e de
pois de ser incensado.

0  D, levando a bôlsa para o altar, genuflete no degrau 
inferior, c não no supedâneo, e não retira o cálix do meio do 
corporal por não ser necessário.

7. Depois da incensação das oblatas, o C desce sem ge
nuflexão ao primeiro degrau, ajoelha-se no bordo do supe
dâneo e incensa o Santíssimo como no intróito, dizendo: 
Dirigatur Domine —  oratio m ea —  siciit incensam in con- 
spectu tuo; sobe, genuflete e incensa o altar como de ordi
nário; depois desce ao plano para ser incensado como no 
intróito.

8. Antes e depois de incensar o S, o D genuflete com 
êle no degrau inferior, sobe, é incensado e genuflete.

Observern-se as regras do número 743.
801. 9. Antes de receber a paz, o S não genuflete. Tciulo 
arrumado o cálix, genuflete, toma o cálix, desce, genuflole 
no degrau inferior e leva o cálix para a credência. VoKa

\ i
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|)ara o altar e põe-.sc atrás do D, sem genuflexão, se êle 
aiiida estiver no lado da epístola, (d. 4172 ad 4.)

10. Para a ablução o C não sai do meio do altar, nem 
laz genuílexão.

11. 0  D genuflete antes e depois de Ite, Missa est.
12. A bênção dá-se como na missa privada, (n. 741.) 

() C beija o altar. A palavra Deus, faz genuflexão e, meio 
voltado para o povo, dá a bênção; não termina o círculo 
e, sem voltar ao meio, vai dizer o evangelho, traçando a cruz 
na sacra e genufletindo para o Santíssimo.

§ 161. MISSA CANTADA COM A SSIST E N T E  
SEM PLUVIAL

H(I2. 1. Êste rito é semelhante ao cerimonial dos capelães
n;i missa do bispo. E ’ permitido (Rit. cel. VIII, n. 8 ;  d. 
.1377 ad 1) para a missa cantada, porém não para a rezada, 
(d, 2572 ad 6.) A incensação não é permitida, se não há 
pi ivilégio.

a) Se o assistente não tem tonsura, pode assistir ao 
missal, mudar as fôihas e indicar as orações. 0  C deve le
var o cálix para o altar e arrumá-lo depois da ablução. Tal 
ass. poderia desempenhar também as tunções do primeiro 
.icólilo, mudar o missal, apresentar a naveta e as galhetas, 
incensar o C c o Santíssimo durante a elevação.

b) Se o assistente tem tonsura, pode fazer tudo o que 
c.ibe ao ass. mencionado sob a ).  Além disso pode levar o 
I .ilix para a credência no princípio, ao ofertório levá-lo para 
n .illar, e tirar e dobrar o véu; depois da ablução arrumar 
(I cálix purificado pelo C e Icvá-lo para a credência. Não 
pode limpar o cálix ao ofertório, nem deitar vinho e água, 
Mcm entregar a hóstia e o cálix ao C, nem pôr e tirar a pala 
dn cálix (d. 4181 ad 4 ) ;  pode cantar a epístola, mas no 
liiii não beija a mão do C. (Rit. cel. VI, n. 8.)

c) Se o ass. é subdiácono, pode desempenhar as fun- 
V''cs iiiéncionadas sob a) e b), além disso-purificar o cálix 
,iu ofertório, deitar água no cálix, dizendo: Benedicite, Pa- 
l< i reverende, pôr e tirar a pala do cálix, inclusive durante 
u ( .áiion, depois da comunhão limpar o cálix, arrumar e le- 
vá Io para a credência. (d. 3377 ad I.)

i M't I
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(1) Se o ass. é diácono, pode também infundir o vinlio, 
entregar a hóstia e o cálix ao ofertório e a patena ao Li
bera nos.
803. 2. O ass. neste caso desempenha as funções do diá
cono, subdiácono e presbítero assistente. Revestido de so
brepeliz, scni estola (d. 3367) ,  avança adiante do C ao sair 
da sacristia. Depois da consagração não põe estola. Ao 
Confiteor está de joelhos. Assiste ao incenso (se houver por 
privilégio). Ao Gloria está à direita do C, assentado num 
mocho próprio, se o C se senta. Indica as orações, toma o 
epistolário, vai ao meio do altar, genuflete e canta a epís
tola, sem beijar a mão do C (assiste ao incenso, entrega o 
turíbulo). Assiste ao evangelho no primeiro degrau (e in
censa o C).

Ao Credo fica à esquerda do C. Ao ofertório traz o 
cálix coberto, estende o corporal e ministra ao C (incensa 
o C e é incensado pelo Ac.). Assiste ao missal. Durante a 
consagração ajoelha-se na borda do supedâneo atrás do C 
e cobre e descobre o cálix. Volta ao livro e passa para a 
direita, para tirar a pala ao Prœstas nobis antes do Pater 
noster. Fica ali até depois da ablução. Volta para o lado do 
evangelho para purificar o cálix e o leva para a credência. 
Indica as orações, ajoclha-se para a bênção e assiste ao úl- 
iitno evangelho. Vai para a direita do C, desce com êle ao 
plano, entrega o barrete e volta para a sacristia.

§ 162. A MISSA CANTADA COM AJUDANTES
804. 1. Em muitas freguesias só um ou dois sacerdotes 
estão encarregados das funções litúrgicas. Neste caso é im
possível a missa solene, a qual não se pode celebrar só coiu 
o diácono (d. 3697 ad 10),. mas pode ser substituída pela 
missa cantada sem MM sacros (missa de guardião).

2. Observa-se o rito da missa rezada com algumas mo
dificações. O cálix pode ser pôsto sôbre o altar antes da 
missa peio sacristão ou pelo C ou é levado para o altar 
como de ordinário. O missal põe-se aberto e registado. Po
dem-se acender 4 ou 6 veias.
805. 3. Em muitas igrejas é costume fazer o Asperges.

a) O Asperges nos domingos só é prescrito antes da
missa conventual cantada (d. 4051 ad 1) com ou sem MM 
sacros, nas outras igrejas é permitido. Mas sempre é o C
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i|iit'in 0 deve fazer, (d 30.19 ad 5.) A bênção da água é efe
tuada na sacristia antes da missa pelo C, revestido de alva 
I' estola da côr do dia. (Miss, ordo ad fac. aq.) Para ou- 
Im sacerdote ou em outro tempo está prescrita a sobrepeliz 
r a estola roxa. (Rit. VIII, c. 2.) A aspersão do altar omi- 
le-se, se o Santíssimo está exposto nêle. (d, 3G39 ad 2.)

b) Modo de aspergir. O C pode aspcrgir o povo da 
lialaiistrada (mesa da comunhão) no meio, à esquerda (lado 
da epístola C. E. II, 8, n. 44) e à direita (lado do evan- 
I’clho), ou percorrer a igreja, (d. 2013 ad 4 ; 3114 ad 2.) 
H0(). c) Para aspergir, o C revestido de alva', estola cru
zada diante do peito (d. 1637 ad 3) e pluvial da côr do ofí- 
( i(i ou, se não houver pluvial, de alva e estola sem mani
pulo e casula, vai ao altar, genuflete diante do SS. Sacra
mento, ajoelha-se no degrau inferior, recebe o hissope, en- 
loa o Asperges me, ou, no tempo pascal, Vidi aquam, asper- 
i;e ao mesmo tempo o altar no meio, à direita (Ev.) e à 
ei,(|iierda, depois a si mesmo, tocando com o hissope na sua 
lioiite. Levanta-se, asperge os MM, se houver, genuflete no 
pl.iiio e asperge o povo rezando Miserere, no tempo pascal 
( 'oufitemini com Gioria Patri e repetição da antífona. No 
(Idiiiiiigo da paixão e de ramos omite-se o Gioria Patri. So- 
mcnle ao bi.spo diocesano (d. 893 ad 3) se apresenta o his- 
uipe, para êle tomar água benta (d. 30.55) c depois as
pergir o C.
H(»7. d) Tendo voltado ao altar, genuflete no plano e de 
pé canta os versículos e a oração. Genuflete no degrau, vai 
au lado da epístola, toma o manipulo e a casula, volta ao 
.illar, genuflete no degrau inferior e começa a mi.ssa.

4)  Ao vohis (v o s)  fratres  no Confiteor não se volta para 
UH acólitos. Diz Kyrie no meio ou no lado da epístola. (Se 
houver privilégio, faz-se incensação do altar.) Durante, o 
h vric, Gloria, Prosa, Credo  pode scntar-se. (d. 3026.) Se fi- 
I .11 110 aitar, põe as mãos diante do peito.

5. Observa as regras da missa solene. Canta o que se 
iMiila na missa solene, mas a epístola (que também pode 
lucilar em voz alta d. 3350) e o evangelho no lugar, em 
(|iiu se costuma ler.
H(IH. 6. Desde o Sanctus até depois da elevação do cálix, 
alp,iius ajudantes podem sustentar tochas (Rit. cel. VIII, 
!l) ;  conforme as regras gerais para os ceroferários:
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a) na missa rezada nos dias solenes e na missa paro
quial são permitidos dois ccrofcrários (d. 3059, ad 8 ) ;

b) na rnissa cantada: dois, quando muito quatro (Ril. 
cel. VIII, n. 8 ) ;

c) iia missa solene de réquie: dois, quando muito qua
tro (Rit. cel. VIII, n. 8 ) ;

d) na missa solene: quatro, ao menos dois. Pelo d. 
1681 ad 2 está proibido também às primeiras dignidades 
das igrejas catedrais, mandar empregar seis tochas na mis
sa solene, qualquer que seja o costume contrário.

e) na missa pontificai: ao menos quatro, regularmeiile 
seis, quando muito oito (C. E. I. II, c. 8, n. 6 8 ) ;

f) para a bênção com o Santissimo não se concede nú
mero maior de tochas, como é natural e consta do C. E. 
(I. II, c. 33, n. 7.)

809. 7. Depois da confissão, o turiferário sobe ao altar e n 
C põe o incenso no turíbulo. Durante a incensação o turiU'- 
rário tira o missal do altar, os acólitos sustentam a casul/i. 
Terminada a incensação do altar, o turiferário incensa o 
do mesmo modo que o diácono na missa solene. Depois da 
epístola, 0 turiferário sobe para o incenso, desce ao plano, 
genuflete no meio c vai pelo plano para o lado do evangv 
lho. Sobe c entrega o turíbulo ao C e incensa-o depois do 
evangelho. Ao ofertório o turiferário faz o mesmo que íúz 
ao iutróito, incensa o C e pode incensar os acólitos e u 
povo. Durante a elevação incensa o Santíssimo; um acólilo 
põe o iüccnso.

§ 163. OFÍCIO DO M E S T R E  DE CERIMÔNIAS 
NA MISSA SO LEN E E DO CORO

810. 1. 0  M. de C. veste a sobrepeliz e assiste ao cele
brante e aos MM. Dá os sinais para as cerimônias por iii 
clinação de cabeça e por acenos modestos. Não tem liig.ii 
marcado. Observa as regras dos ministros inferiores; poi 
isto genuflete sempre no plano e não no degrau do allnr.

2. Prepara os objetos necessário-s para a missa solene; 
o turíbulo e a naveta, as tochas; na credência, o evangeliá- 
rio, as galhetas, a campa; no altar, o missal aberto.

3. Na sacristia dá o sinal da partida, faz inclinação A
cruz e vai à frente do subdiácono, dando à porta da sacris-
tia, se fôr costume, a êle e ao diácono a água benta.
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4. Ao chegar ao altar, recebe logo os barretes sem ós-
nlos, dá 0 sinal para a reverencia devida, coloca os barre-

les na banqueta, e ajoelha-se no plano do lado da epístola, 
vollado para o lado do evangeltio. Acompanha os MM nas 
inclinações e respostas.

5. À palavra Oremus, levanta-se e sobe com os MM ao 
■iKpcdâneo, dá a naveta ao D e a entrega depois ao aju
dante. Pega no missal, desce ao plano c, depois da incen- 
sação desta parte do altar, coloca o missal sôbre o altar, 
HiMii genuflexão. Ficando no primeiro degrau indica ao C o 
Inlróito e assiste sempre, se fôr possível, ao livro. Aí fica 
durante o Kyrie e o Gloria. Terminado o Glória, faz sinal 
para o C e os MM irem sentar-se; vão pelo caminho mais 
ciirlo. Às palavras Adoramas te, Gratias agimus tibi, Jesu  
( 'hriste, Suscipe deprecationem  nostram, faz inclinação de
I al)eça ao C e depois para a cruz do altar e, cantadas as 
palavras, ao C. Às palavras Cum sancto Spiritii, faz sinal 
!io C para se levantar, genuflete no plano e assiste ao livro, 
nmdando as fôlhas, etc.

í ( l ( .  6. Tendo indicado a úitinia oração, vai à credência, 
pega 0 evangeliário com a direita na abertura e o entrega 
ao S, fazendo inciinaç<ío de cabeça antes e depois. Genu- 
llele no plano à esquerda do S, o qua! genuflete no degrau 
liiíiTÍor. Assiste à leitura da epístola, fazendo inclinação 
<■ geiuiflexâo com o S, se liouver.

7. Volta com êle para o altar, genuflete e acompanha-o 
para a bênção, recebe o evangeliário do S com as inclina- 
1111's devidas e entrega-o ao D do mesmo modo. Terminado
II evangelho do C, genuflete no plano e sobe ao supedâneo, 
iiiide se há de pôr incenso no turíbulo. Sem genuflexão des- 
I e e vai atrás dos acólitos para o meio, diante do aliar, 
iiil()ca-se na segunda fileira atrás do D, genuflete com os 
iiiilros e fica à direita do D, a quem entrega o turíbulo e 
T.'.isle ao canto do evangelho. As inclinações e geniitle-

"t que ocorrem, fá-!as à cruz do altar e convida assim 
i> t a fazer o mesmo.

II12. 8. Terminado o evangelho, passa para o lado da epís- 
liila e recebe o evangeliário, que depõe na credência. Se 
liniivtM' sermão, acompanha o pregador ao púlpito e senta-se 
dcpoi.s à direita do D. Durante o Credo, fica no primeiro de- 
pp.iii do lado da epístola. Vai sentar-se com os outros e faz

I ’ III MO (111 T .itu rgia ■ 26
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sinal para o C e os MM se descobrirem às palavras ]esum  
Christum. Às palavras Et incarnatus est, ajociha-se no seu 
lugar corn os dois joelhos (d. 3029 ad 3 ) ,  ao passo que o 
C e os MM de ordinário se descobrem. Acompanha o D à 
credência, entrega-lhe a bôlsa, mas dcixa-o ir só ao altar. 
Às palavras Et vitam veni uri, faz sinal ao C, acompanha 
0 C e os MM ao altar c íica à direita do S.

9. Ao ofertório acompanha o S à credência, põe-lhe o 
véu de ombros e acompanha-o ao altar, ficando no primei
ro degrau e ajudando. Tendo descido o S com a patena, 
assiste ao incenso. Enquanto o C incensa a cruz, passa para 
0 lado do evangelho, pega o missal, desce ao plano e, de
pois de incensado o lado do evangelho, torna a pôr o mis
sa! no altar e assiste ao livro. E ’ incensado pelo turiferário.

10. Pelo fim do prefácio faz sinal aos MM para subir e 
retira-se um pouco para dar lugar ao S. Ao Te igitur pas
sa para o lado da epístola, põe incenso no turíbulo, sem 
dizer nada, ajoelha-se no degrau inferior e incensa o SS. 
Sacramento, com três duetos duplos a cada elevação.

11. Levanfa-se e coloca-se à esquerda do S. Depois 
de N obis quoque peccatoribus, quando o D passa para ?i 
direita do C, o M. de C. genuflete no plano, sobe e assiste 
ao missal até ao Agnus Dei. Ao Et dimitte nobis, faz sinal 
aos MM para subirem para a direita do C. Ao P ax Domini 
dá lugar ao S, genuflete e desce corn êle ao plano. Acom
panha-o para dar a paz ao côro. Voltado ao aitar, geiiii 
fiete no plano e recebe a paz do S pondo as mãos sob os 
cotovelos do S. Dá a paz ao turiferário e aos acólitos.

12. Tendo o D mudado o missal, o M. de C. assiste ao 
livro c o fecha, a não ser que o S o mude para o último 
evangelho. Desce e recebe a bênção, ajoelhado no degrau 
inferior. Depois do último evangelho, dirige os ministros in 
feriores, entrega os barretes, dá o sinal para a reverciu'i;i . 
comum, volta para a sacristia à frente do S e ajuda a de
por os paramentos.

O côfo
813. Entrada. Entram  os clérigos dois a dois com passo grave, 
porte modesto, com o barrete na mão diante do peito. Feita a gi.’- 
nuflexão ao altar, saúdam -se reciprocam ente e vão, cada iiiii por 
seu lado, ocupar o seu lugar respectivo, ficando em pé até i|iie 
todos tenham chegado.

D e pé. E starão  de pé desde o fim das orações iniciais alé (|ue 
o C tenha terminado os quíries com os ministros. Podem sentar-se:
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iliirante a incensação (d. 3631, ad 1 ) ;  desde que o C entoa o G ló- 
ilii até que se tenha sentado; durante as orações; desde que o D 
Inicia o evangelho até ter o C concluído o Credo; ao D om inas vob. 
c Orcm.us do ofertório ; durante a incensação do côro; ao prefácio 
(' Soiictus-, desde que se condui a elevação até a sumpção do P re - 
ciosissimo Sangue; às orações depois da comunhão até o fim da 
ini.H.sa.

G etm flexos. A joeihatn-se: desde o início da missa até conchnrem- 
as orações preparatórias; desde o S a n ctu s  até term inar a cle- 

' icão; às palavras F lecta m u s g em ia , Adiiiva nos, In nom ine lesu  
alé in fcrn oru m  inclusive; ao V eni S a n cte  S p iritu s  cm pentecostes; 
no V crbum  caro  fa clu m  e s t ; In ca rn a tu s  do Credo nas missas de na-
líd e anunciação. N as missas de réquie, férias do advento, qna-
iisn ia , têmporas (exceto as de p entecostes), vigílias, com ou sem 
i'in in , menos nas da páscoa, pentecostes e n a t a l . . .  se ajoelham  
di-nde o S a n ctu s  até ao P a x  D om ini inclusive do C. (d. 3624 ad 11.) 
1‘orém não se ajoelham  à elevação das m issas rezadas na igreja,
II.'IH (juais não sc deve tocar a campainha. Fora destas ocasiões fi-
rnin sentados. Se não estão de pé nem ajoelhados, ficam sempre
dc cabeça coberta.

O b a rrete  se tira 1 . ao fazer uma inclinação, 2 . ao levantar-se, 
■ I. (|iiando são saudados por um dos m inistros ou por outro que 
cnira ou sai do côro, 4. ao sinal da elevação num altar vizinho.

Inclinação da cabeça ao G loria P atri até sicut erat  inclusive; 
cin tôdas as inclinações prescritas na m issa; ao receber a bênção, 
NICHOS os prelados e cônegos nas suas igrejas.

Ninguém, sai do côro sem necessidade. Se alguém precisar sair,
vii no meio do côro, faça  genuflexão, inclinação ao côro, come
çando pelo lado do evangelho ou do oficiante se houver.

<)uetn eníra, depois de começado o ofício, faça genuflexão, reze
iini instante, faça as inclinações e vá ao seu lugar.

Se têm de sair juntos, sairá um de cada lado, reunindo se no
iiicid e fazendo genuflexão dois a dois.

Ningucni deve entrar ou sair do côro enquanto o C diz as ora- 
1,'ncH do mtróito oii canta as orações, ou diz o evangelho, o G loria
Pai ri tí alguma das orações as quais todos devem ajoelhar-se, ou
lícnr de pé, conform e as atitudes do côro. (M ach-Ferreres i, p. 
filH); Ifaldeschi, p. 98 .)

§  164. A MÍSSA SO LEN E DE RÉQUIE

I. Observações gerais '

(0 4 .  1. Na missa solene devem observar-se as regras para
,1 mi.ssa privada de réquie. (Miss. Rit. cel. XIII.)  a) Omite- 
no o aahno ludica. b) ao intróito o C .pousa a mão esquerda 
MÓbrc o altar (d. 2572 ad 2 5 ) ,  e não sôbre o missal, e faz 
i> sinal da cruz sôbre o missal (i. é, sôbre os defuntos) e 
n.iu sôbre si. c) Reza-se Munda cor, mas omite-se lube D o- 
iiiiiic henedicere, Dominas sit, etc., o ósculo do livro e Per 
1'vangelica dieta, d) Reza-se Deus qui lininaiue, mas onii- 
lo se o sinal da cruz e o Gloria Patri no Lavabo, e) Diz-se 
Apjiiis Dei mas com as palavras dona eis requiem  duas vê-
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I
h

zes e a terceira vcz dona cis requiem sempiternain, sem ba
ter no pcito. f) Ornite-se a primeira oração Domine Jesu 
Christe e a bênção finai, g) Diz-se .sempre no plural Re- 
quicscant in pace.
815. 2. Na missa cantada inccnsa-se a) uma só vez o al
tar; ao ofertório; b) só uma pessoa, o C ao ofertório (se não 
•estiver o bispo); nenhuma vez os MM beijam a mão ou 
qualquer objeto, nem a patena, nem o cálix; d) nenhuma 
vez recebem a bênção.

3. No altar não se põem flores nem relíquias, nem cas
tiçais preciosos, mas simples, e velas amarelas, se fôr possí
vel. (C. E .)  O frontal será preto; no altar do SS. Sacra
mento, porém, será roxo (d. 3201 ad 10), bem como o co- 
nopeu. (d. 3035 ad 10.)

4. Guardam-se as cerimônias da missa soiene com al
gumas modificações.

lí. Cerimoniai

816. 1. Depois da confissão, os MM não sobem ao altar
(Bald., Vavass.), mas colocam-se em fila atrás do C, ge- 
nufleíem e vão com êle para o lado da epístola. No princí
pio das orações o M. de C. entrega o epistolário ao S.

2. Depois da epístola, o S genuflete no degrau inferior 
do altar e entrega o livro.

3. Durante a sequcntia Dies irce que se deve cantar in
teira (d. 3051 ad 1; 2959 ad 2 ) ,  o C pode scutar-se antes 
de ler o evangelho ou depois. No primeiro caso, o C e 08 
MM vão para a banqueta sem fazer reverência à cruz. No 
fim da seqüência (O ro supplex) voltam para o aitar. O t.’ 
reza Manda cor e o S muda o missal para o lado do evan
gelho, 0 D recebe o evangeliário no plano, coloca-o sôbre 
o altar, reza ajoelhado na borda do supedâneo Munda cor, 
sobe, pega o livro, faz inclinação ao C sem pedir a bênção, 
desce e genuflete à direita do S, que desceu logo depois do 
evangelho. ,

Se o C quiser sentar-se depois do evangelho, reza o 
Munda cor, lê o evangelho; o D põe o livro no altar; o S 
muda o missal, o C e os MM genufletem no supedâneo e vão 
pelo caminho mais curto para os assentos. Pelo fim da se
qüência 0 D se levanta, reza Munda cor, ajoelhado no de
grau inferior, sobe para tirar o evangeliário. Entretanto o 
S vai ao meio diante do altar c o C sobe pelos degraus do
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l.ulo da epístola para assistir ao canto do evangelho. Se o  
(.' iião se sentar, reza o Mitnda cor, o S muda o missal e o 
n  põe o livro sôbre o altar. Depois do evangelho o C e os 
MM ficam no supedâneo e fazem inclinação ao SS.' Nome 
de Jesus na sequência. 0  D reza M anda cor.
S I 7. 4. 0  evangelho canta-se sem incensação nem do livro
liem do C; os acólitos não sustentam os castiçais. O S não 
leva 0 livro ao C, mas fecha-o e entrega. Os MM põem-se 
i-m fila atrás do C e genufletem.

5. Ao ofertório o S genuflete, não descobre o cálix, 
mas leva-o coberto com o véu do cálix para o altar. 0  D 
esleiide o corporal, e o S tira o véu do cálix e entrega-o 
,io M. de C. ou a um acólito, não pede a bênção, nem leva 
.1 patena, mas passa para o latio do evangelho, e assiste 
.11) C, enquanto põe incenso no turíbulo e depois assiste à 
incensação do C ao lado do D. Os acólitos ministram água 
;ii» C. 0  D e 0 S põem-se em fila atrás do C, vão com êle 
.11) meio do altar e genufletem. Ambos respondem Suscipiat, 
iicm inclinação de cabeça. Se houver costume, o D minis-
11.1 a água, 0 S 0 manustérgio. Depois põem-se em fila 
nlrás do C.

Kl8. 6. Ao Sanctus o D e o S sobem para a direita e para
.1 esquerda do C. O S depois desce para o plano, o D as
siste ao missal. Os acólitos trazem as tochas e ficam ajoe
lhados até depois da sumpção db SS. Sangue.

7. Quando o D se põe de joelhos antes da consagra- 
i,,io, 0 S genuflete no degrau inferior e vai para o lado da 
epístola. Recebe o turíbulo, cm que o M. de C. pôs o incen- 
»0 (C. E. 11, 11, n. 18), ajoelha-se no degrau inferior, in
censa o SS. Sacramento em cada elevação com três duetos 
duplos, fazendo inclinação de cabeça antes e depois. Levan-
1.1 se e sem genuílexão (d. 4027 ad 2) vai para o meio do 
.illar, genuflete e íica de pé até ao Pax Domini, sem fazer 
i;eiiiincxão com o C.

8. Ao Dimitte nobis, o D genuflete e vai para a direita 
do C, 0 S genuflete ao P ax  domini e sobe para a esquerda 
do C. Recitara com o C Agnus Dei sem bater no peito e mu- 
il.im de lugar, fazendo genuflexão ao partir e ao chegar. 
N ao  se dá a paz. No fim o D, voltado para o altar, canta 
l\(’<iuiescant in pace. 0  C também recita estas palavras, 
(d. 2,572 ad 22.)
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IÍL Absolvição dos defuntos

819. 1. O bservações: a) A absolvição dos defuntos só está 
prescrita (d. 3748 ad 1) num caso, depois da missa de en
têrro, cantada ou rezada (d. 421 5 ) ,  quer no dia do entêrro 
quer em outro dia, quer o cadáver esteja fisicamente presente 
quer só moralmente. Pois é parte do rito das exéquias.

Absolvição se cliama esta oração, porque é uma s ú p l i c a  dirigida 
a Deus no intuito dc conceder ao defunto a rem issão das penas tem
porais. Tem  também o nome de Libera }>ela primeira palavra da ce
rimônia, ou de R esponso , porque o L ib era  é o nono responsório 
do ofício dos defuntos.

O cadáver é considerado moralmente presente, quando 
está fisicamente ausente por proibição da autoridade civil ou 
por doença contagiosa, e ainda não está sepultado ou não 
está sepultado há mais de dois dias depois da morte. (d. 
3767 ad 26.) Togo, a presença moral dura só três dias. O 
cadáver de um sacerdote ou, durante êstes três dias, sua eça, 
coloca-se com os pés para o povo, como dizendo Dominus 
vobiscum ; fora dêstes dias a eça se coloca com os pés para 
o altar. (d. 4034 ad 3.) O cadáver de um leigo ou sua eça 
tem sempre a mesma posição com os pés para o altar.

b) A absolvição deve ser dada pelo C com os MM. Só 
o bispo pode dá-la sem ter dito a missa. (d. 3029 ad 10.) 
As três Ave-Marias dcvem-se omitir.

c) Em tôdas as outras missas pretas pode-se dar ou 
omitir a absolvição, se nSo houver compromisso especial, 
(d. 1322 ad 6; 3369 ad 3.)

d) Logo depois das missas rezadas do dia (não pretas) 
por um defunto, a absolvição está proibida, (d. 3014 ad 1.)

e) E ’, porém, permitida depois da missa não preta, se 
fôr dada independentemente da missa, p. ex,, depois das 
três Ave-Marias.

f) O sacerdote revestido de sobrepeliz e sem estola 
(Decr. t. V p. 431 ; d. 2951 ad 2) pode dá-la a qualquer 
hora em qualquer dia, exceto nas festas de primeira classe, 
(d. 3780 ad 8.)

g) Deve ser dada sôbre o cadáver ou sôbrc a eça oii 
sôbre um pano preto. (d. 3535 ad 5; C. E. II, 11, n. 10.)
820. 2. A absolvição de corpo presente. O cerimonial é 
igual ao da absolvição de corpo não presente (dia 3; 7; 30, 
etc.), com duas diferenças, a) Na absolvição de corpo pre
sente reza-se Non intres, que nunca é mudado. (Rit. VI, 3,
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II. 8.) b) Se 0 cadávei fôr de urii sacerdote, o C íica aos 
|iés dêle, portanto, entre o cadáver e o povo, a cruz entre 
o cadáver e o altar.

H2t. 3. A absolvição com  eça  (corpo ausente), a) Termi
nado 0 último evangelho, o C c os MM vão à banqueta. 
() C tira a casula e o manipulo c toma o pluvial preto, os 
MM tiram o manipulo. Sc, porem, faltar o pluvial preto,
l.niil)ém os MM vão de, alva. Ninguém põe o barrete senão 
o C e o D. O S leva a cruz processional, cujo crucifixo 
está voltado para a frente (d. 1538 ad 1), para onde olha 
II (|iic a leva. Coloca-se sempre defronte do C, à cabeceira 
do cadáver ou da eça. O C põe-se sempre aos pés do ca-
d.iver ou da eça entre o altar e a eça, quando se trata de 
iim leigo, entre a eça e o povo, quando se trata do cadáver 
ilr nm sacerdote moralmente presente (cf. supra), retirado 
iiin pouco para o iado da epístola, para não virar as costas 
.11) altar.

b) O C e 0 D descobrem-se. 0  C reza Non iníres, se o 
I'.id.'iver está presente física ou moralmente. Se não, come-
i.a a ler o Libera, cantado pelo côro. Pelo fim do canto o 
l> passa para a direita do C, para pôr incenso no turibulo, 
di/cndo: Benediciie, P aier reverendc. 0  C diz; Ah ülo benc- 
ilicaris, etc., e scrn dizer nada benze o incenso. Ósculo não 
há. O C canta Pater noster. Enquanto todos rezam secret.a- 
mi'iite, 0 D pega na fímbria do pluvial e com a direita no 
lússope. 0  C e o D passam pelo meio diante do aitar e ge
nufletem (ou fazem inclinação). O D entrega o hissope e o 
C asperge o cadáver três vêzes do lado esquerdo do defunto 
(lado do evangelho no leigo, da epístola, num sacerdote), 
Ill's vêzes do lado direito. (Rubrica.) Faz inclinação pro- 
limda à cruz processional e o ü  genuflete, quando passam 
lie um para o outro lado.

822. Do mesmo modo incensa o cadáver ou a eça com três 
ilnclos simples. O C não fica parado (circuiniens Rubr,), 
p.ira aspergir e incensar. Depois canta a oração com a con- 
rhis.ãü breve. Cantando Requiem ceíernarn, faz o sinal da 
rriiz .sôbre o cadáver ou sôbre a eça. O C (Rubr.) acres- 
ceiila R equiescat ou Reqiiiescant in pace, etc. Voltam para 
,1 sacristia, rezando por todos os defuntos o De profundis, 
elc. Omite-se êste salmo com as orações, se a absolvição 
liir dada para todos os defuntos no dia de finados. Se não
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.1 I

ha MM sacros, acólitos ajudam nestas cerimônias. Se a 
absolvíçao se dá sôbre o pano preto, observam-sc as mes
mas cerimonias. (C. E. XI, 1, n. 10.)

I I  S E C Ç Ã O .

O  O F Í C I O  D I V I N O

§  165. ORIGEM E DESENVOLVIM ENTO 
DO O FÍCIO DIVINO

823. I. Nome. 1. Ofício divino é o nome autorizado pelo 
breviano (Bula) e pelos decretos. Chama-se ofício, porque 
a igreja com̂  a sua recitação cumpre o seu dever para com 
a divma Majestade. E ’ divino: a) pela dignidade. Só Deus 
se pode louvar dignamente. Pois só Êle se conhece perfei
tamente e só Ele pode enaltecer as suas perfeições, como fê/ 
nos  ̂ salmos. Cantar essas palavras é obra divina pela imi 
taçao de Deus.

b) Pelo fim. O ofício divino tem de louvar a Deus 
honrando direta ou indiretamente as obras de Deus: a crin 
çao, a redenção, os santos.

c) Pela origem. Grande parte, mais ou menos, oito oii 

lacía ’  ̂ palavra divina rcve-

2. Divina salmodia, filha da salmodia (Urbano VIU) 
que se canta continuamente diante do trono de Deus

3. Cursos, porque, quem reza o ofício divino, percorre 
as estações quotidianas, o caminho indicado para louvar a

4. Preces horarum, porque se rezam em várias h o ra s
5. Horce canonicce, porque está pre.scrito. pelos cânones.
b. Coleta, por causa da oração em comum.
7. Missa, porque antigamente depois das horas canôni

cas 0 Clero era despedido com Ite, M issa est. Coisa seriie- \ 
lhante existe ainda no Benedicam us Domine, usado na mis
sa e no breviário. • '

8. 0  nome breviário deriva-se de uma fôiha de reza, 
em que se achava apontada brevemente a ordem do ofício' 
c^ a s  partes se deviam tirar dos diferentes livros do côro.’ 
(Urdo Folhinha.) Costumava-se pô-la no começo do .sat- 
teriO; Passou a significar o livro, que continha reunido lodo 
0 oiicio abreviado.
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H24. II. Origem. O ofício divino, qnanío às partes essen
ciais, não tem origem nas ordens religiosas; e mais ant g

' T  t-Tm ia rudimentar, no antigo testamento desde 400  
anos pouco mais ou menos antes de 
,v,miam-se para a oração pública comum. 
lerusalém, os representantes do povo dev.am 
vé/.cs por dia, para tomar parte n a  oraçao e na da
vscritura sagrada. A hora terceira, sexta e nona eram ob- 
...M-vadas por particulares, como consta dos Atos 2, 15, etc.
SI 54 19: Vespere, mane, meridte.

i  Form a incompleta (até c. 300 depois >1* »> f
priiiieva era cristã. Acrcsceiitou-se a oraçao pab íca no
In Pois era tradição israelítica, conforme nos diz ^  Jeio 
iiimo que o Messias havia de vir na noite da pascoa. Os cns 
1,-m s  adotaram esta tradição e a aplicaram à  

.1.. Nosso Senhor. Por isso passavam a
„ração comum. Sendo o domingo a „ Ï
p.áscoa, estenderam a vigilia tambem para este dia ^  Pr
luvira notícia dêste costume nos foi g f
Innior. Escreveu ao imperador Trajano

cristãos se reuniam depois'de meia noite 
T  unbém Tertuliano menciona êste costume. Essa /igiba 
ta'urcsponde às rnatinas. Mas, por ser 
Icmente durante tôda a noite, contentaram-se f  
,„cs  em comum na madrugada e no P’' " ' " * ^ ^ f  "  " s
ht.duziram assim as vésperas. Tinham ,
,1c „ração comum: além das matmas, as laudes,,teiça, sexta,

ii„;i e vésperas.
n;»5 3 Form a com pleta  (300-430 pouco mais ou menos).
N„'decurso do século IV, os monges e ascetas f  "
„i.ição pública em comum, rezando-a todos os dias. A t e s  
NP deve a origem de duas horas canônicas, a prima, mtio- 

irçM  Béle,,. (382>, « «  completas, r « » ' -  1“
, i„i„ (Io século V. Portanto, desde o tempo de S. Agostinho 
: ' ' : : : Ù . : ! : S Ï Ï  as horas canomcas de hoje.. 0  clero s e a i ^  

r i v a l i z a v a  com os monges na recitaçao solene do o c o  
divino. S. Ambrósio acrescentava hinos, os quais só ma 
liudc foram recebidos no ofício divino.

4 1'orma romana (cursus romanus, 450-1200 pouco 
,nenos). O ofício eclesiástico, rezado em comum
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por monges e clérigos seculares, talvez já  no século V, se 
tinha desdobrado eni duas formas, a romana do clero se
cular, e a monástica. O costume de rezar o ofício divino 
tornou-se agora lei para os clérigos seculares.

826. 5. Form a abreviada  ou breviário (no século X III ) .
As várias partes do ofício divino no côro deviam-sc tirar de 
vários livros volumosos. Os clérigos que, por causa da sua 
ocupação 110 estudo e na cura das almas, não podiam assis
tir ao côro, precisavam de um livro, que reunisse as lições 
e  as antífonas. E ’ o breviário, autorizado provavelmente por 
Inocêncio III, e propagado mormente pela ordem de S. 
Francisco.

6. Form a reform ada  ( Î 5 6 8 ) .  a) O breviário reforma,do 
do cardeal Quinones foi proibido (1 5 5 8 ) ,  por se afastar 
demais da antiga forma romana, b) O breviário romano res
tituído (1568) foi editado por Pio V. c) 0  breviário refor
mado provisoriamente por Pio X é o mais perfeito. Trou
xe alívio não pequeno ao clero e facilita a recitação sema
nal de todo 0 saltério, sem prejudicar as festas dos santos 
(1 9 1 1 ) .

A. reforma definitiva depende da edição crítica da sa
grada escritura, das homílias e (ia vida dos santos. (S. R. C. 
25-3-1914 .)

7. O rigem  das h o ras têrça, sexta , .noa.
1. O d ia  completo. T ôd a a  hum anidade adotou, não o dia da luz do li) 

h oras, m as o di.a com pleto de 24 horas, contado de m anhã a  m anhã. O 
seu ' comèQO, porém, não era o mesmo por tôda a  parto. Em  geral, fazia -nu 
com eçar o dia ao r.asccr do sol. Os isre a lila s  prlnclplavam -no com o pôr 
do sol. Ê s te  modo de contar foi adotado p ela  I g r e ja  e conservado para oti 
dom ingos e festas, as quai.s são celebrad as das p rim eiras às se.çund<u; 
vésperas. B m  R om a os sacerd otes pagãos e depois dêles os jurisconsuUoii 
ad otaram  o espaço d e m eia-n oite a m eia-noite. A ig r e ja  o  usa p ara ii 
je ju m  eu carístico.

2. D ivisão do dia civil. A m aior p arte  dos povos dividiu o d ia  em várliui 
p artes. P a r a  o dia do sol a  divisão principal estava m arcada pelo nascei- 
do sol, pelo zên ite e pelo pôr do sol. A cresceu a  hora <to m ercado eiitrn 
a m anhã e o m eio-dia, e  a h ora da reunião popular ou de outros negó
c ios públicos en tre  o m eio-d ia  e as vésperas. Quando se d escobriu  o gniirno 
ou relóg io  do sol, a divisão do dia ocasionada pelos negócios m ais lii- 
e ig n es fo i su b stitu íd a  p ela  d ivisão m atem ática  em 12 horas. Coincidiu ii 
n ascer do sol com a prim eira, o tempo do m ercado com a terceira , o zA 
n ite  do sol com a sesta , o tem po da reunião p ú blica  com a  nona, o Jiôi- 
do sol com a duodécim a hora.

P a ra  a  noite estava em uso a  d ivisão ocasionada pelo düúculo, o c re 
púsculo, a  a lta -n o ite  e  o canto do galo. Com o relóg io  a  noite foi divi
d id a em quatro vêzes tr ê s  horas, ou qu atro  v ig ílias, nome êste derlvailii 
do serviço m ilitar.

3. O conhecim ento da h o ra  do dia. Os cidadãos abastad os possvUiuii 
gnom o ou relógio de água. P a ra  o povo a autoridad e pública mandiivtt 
an u n ciar a  te rceira , se x ta  e nona h ora por sin a is  de trom beta. As outrn» 
h o ras  não precisavam  de sinais.

4. A s horas de oração. E ’ m uito n atu ra l que os servos de Deu.s njii-o- 
veitassem  êstes .sinais públicos p ara  se  lem brarem  de seus deverea t-uM- 
giosos. A testa-o  T ertu lian o  (D e ieiun. c. 10), dizendo que os cristão,s iil- 
colheram  para cum pri-los “as h oras m ais Insig nes no lahu tar humano, pn-
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Ihii duais .se divide o dia, se  intcrroD ípcni o.s negóraos, e que aao anun- 
rlndíia  por sin a is  pú blicos.”

As autoridad es eclesi.-istióa.s prescrcveratn  ao clero  oerios atoa re ll-  
KÍ<t:ioH p ara  etjias h oras g'eralm enie conhecidas 6 trn.nsforinaram  asaim  
pniico a  pouco as h oras civ is em horas canôn icas; a  têr^a, a  se x ta  e a 
iHni,. F á c il era  assin a la r a hora conveniente h  prim a, às vésperas e às 
«'umpletas.

n. N a idade m édia a  tôrça , a sex ta  e a noa eram  tam bém  a h ora d es- 
liin ida à, ndssa. C elobrava-se o santo sacrifício  nos dias sem  je ju m  de- 
jíhIm da têrga (9 h ), nos dias de je ju m  depois í3a noa (15 h ). A m issa 
(In lard e conservou-so por m uito tempo p ara algu ns d ia s : a q u in ta -fe ira  
wuíta, o sábado santo, a v ig ília  de pentecostes, e os dias das ordena- 
(jôos. Quando a  recitação  das h oras m enores fo i tran sferid a  p ara a ma-- 
»diií. tam bém  a  m issa foi m arrad a p ara  o fim  <le uma das trê s  horas 
ciMtônicas (n. 552). No te rr itó rio  de Veneza, por um priv ilégio esp ecial, 
ti m issa do galo  se  pode ce leb rar das 17 às 21 horas. P io  X I I  (1-J2-1040) 
frimciHieu um  p riv ilég io  sem elhante p ara os países, em que por causa 
«hiii a taqu es aéreos noturnos a  m issa  de m eia-noite era  im possível.

827. ÍIÍ. A excelência do ofício divino é extraordinária, a) 
L ’ obra do Espírito Santo, que dirige a Igreja; b) é fruto 
dos esforços de quase todos os papas; c) é o resultado do 
liabalho de muitos homens santos e ilustres, entre os quais 
(|(iase todos os doutores da Igreja; d) é o jardim das mais 
lindas flores celestiais, dos santos heróicos, cuja vida ilu- 
Miiiia e inflama; e) é fonte de fôrças e vigor espiritual pelos 
.ili-los e aspirações, que inspira; f) está cheio de vida pu- 
|.nile, pois que se aperfeiçoa cada vez mais; g) é a voz da 
I spòsa de Cristo que, imitando o eterno Santo, Santo, Santo, 
n'|ú‘l:e dia e noite sem cessar o louvor divino.

K28. ÍV. Estrutura do breviário. 0  ofício divino compõe-se 
dni; saimos, da escritura sagrada, do ensino da igreja e dos 
h.iiiíos padres, da vida dos santos e das orações da Igreja, 
f s|'(‘s elementos estão distribuídos nas cinco partes priiici- 
(iflls do breviário.

a) A primeira parte, Ordinariiini divini Officii, é o es
q u e m a  geral do ofício. E ’ o guia para os clérigos, morrnen- 
l e  |),-ira os que ainda não o sabem rezar. Contém circunstan- 
(4ad;micnte, ou ao menos indicadas, tôdas as partes, que se 
d e v e m  recitar, tôdas as rubricas concernentes a elas e à or
d e m  a seguir. Nelas se acham o salmo Venite exsultcmus, 
(in absolvições, as bênçãos, o Te Deum, o Benedictus, o Ma- 
piilficat, as antífonas marianas, que nas edições recentes 
'■êm em fôlhas separadas.

I>) A segunda parte traz o salíério,, distribuído pelos 
aeic (lias da seniana. E ’ o livro dos cânticos de Nosso Se- 
(ilioi, feitos e cantados por Êle.

N2II, c) A terceira parte é o Proprium de tempore, coor
denado segundo a ordem das semanas do ano litúrgico, co-
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\> 1 1

tneçaiido pclo primeiro dorningo do advento. Nesta parte sc 
achain as festas móveis mais solenes e as festas fixas que 
ocorrem desde dia 24 de dezembro até 13 de janeiro in
clusive, e as îiçôes da escritura sagrada. Dos 72 livros léem- 
se 56, ao rnenos o seu início.

d) A qiiarta parte  é o Proprium Sanctorum, que segue 
as datas, do mes dcsde o dia 26 de novembro e abrange as 
vidas dos santos.

e) A quinta parte, o Commune Sanctorum, contém aque
las partes do ofício dos santos, que são comuns a diversas- 
classes de festas de santos.

f) Depois vem um suplemento com várias orações se
gue-se 0 próprio da diocese, da ordem e da província.

DISPOSIÇÃO DO BREVIÁRIO

O rdina-
rsum

divini
Officii

Psafte-
rium

P ro p ri
um
de

tempore

P ro p ri
um

Sanctor
um

Com 
mune

Sanctor
um

Suple
mento

P ro p ri
um

Diœcesis

Dia Semana Domingos Pestas Formulas

_ V. Distingue-se o ofício noturno, ou matinas, e o ofí
cio diurno, que se compõe das sete horas. Laudes, véspe
ras e_ completas são horas maiores, não só pela extensão 
material, mas, mormente, porque são recitadas cora mais so
lenidade no coro. As outras são chamadas horas menores.

festa no d ia  pr^edente,^*^pe)as ° comêço de um a
tenteiam  quão ju s tifica d a  ê esta i n s t i t u e r  “ ‘V  m otáfos pa -

- - H o n

2% â ) f ‘‘SS ar"e1s‘Sf;-ã°o rs“ltdo^
le i to rn o u -se  costum e entre  os cristãos e m  ® vesperas." E sta
preparaçao -exterior. (S te lla , In s t. ,p. 192; Ca?po jjU e n s if ic a r a

f I SI’S « — “ " «“
do ofício comum; c) pela sua hi=trtHa • n âas Primeiras ou tomiiilaa 
recitavam os salÃos d ^ fé ria  e a feste Ã t® "" ‘̂ '^A/ntlgamente sê ,1,1 
pela assistência; o papa costamava assiltiV a eiss acabada; ,1»
conforme_ o C. E. (1. I i  c. R S r p f  II  ii| .) ®................................................

q u e ^ o c o Ir e n f t ó n t t S s ° e “ p,fr“ 1 Í ? ^ ® c L S  ’“ ''na ani
dos três cânticos d o  evaSgelho (C a rp o  n .^^m  “ ís 7  ° « ' " ' " ' “ c
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§  166, OBRIGAÇÃO DO OFÍCIO DIVINO

h;{(L 1. Para satisfazer a sua obrigação, o clérigo deve re-
/,ir o ofício divino em latim, segundo o breviário romano e 
n.níorme seu próprio calendário. (Biilia Ouod 156b.) _ _ 

al Um religioso, eleito bispo, deve deixar o breviário 
da sna ordem e rezar o breviário romano conforme o ordo 
.1,, sua diocese. O mesmo fazem os seus capelaes, que de
vem seguir 0 bispo na recitação do ofício, (d. 181.)

b) Os breviários não conform es ao romano podem ser 
( (inservados, se esíavam em uso há mais de 200 anos. o- 
,|em porém, ser substituídos pelo romano, se o bispo ou o 
■.iipJrior religioso o prescreve com maioria dos votos dos 
eapitulares. Mas não se pode voltar ao breviano anterior, 
iiiim vez que foi substituído.
Hitl. c) Os clérigos seculares pertencentes à terceira ordem 
(1p s . Francisco e não obrigados ao côro, na recitaçao do 
nlicio podem usar o calendário e o breviário da ordem de 
S l-rancisco. Os clérigos canônicamente adscritos a uma 

: ipieia devem seguir o calendário diocesano nas festas do 
p.Prono principal, do titular, da dedicação da igreja propna, 

,1a catedral* e nos dias, em que devem aplicar pro po- 
niito Os ofícios concorrentes do calendário franciscano y -  
n„em as regras da simplificação, comemoração e_ traslada- 
r.i,,. (d. 4132.) Na missa seguem o calendário da igreja, em 
,MU' celebram o santo sacrifício.

2. Os calendários (fasti liturgici) usavam-se ja  nos pn- 
„„•iros séculos. O calendário mais antigo que conhecemos 
lui composto por Filocalo pelo ano 336 (?_). 0  calendaiio 
moderno é a) universal, que contém os oficios de  ̂ toda a 
hTcia: b) particular, que contém os oficios do ca.endano 
universal e os' ofícios particulares de uma diocese, oídem 
iiii convento.
832. 3. Ouanto aos religiosos, as normas são as seguintes:
;i) As ordens regulares devem possuir um calendário pro- 
prio, que é obrigatório para as monjas e Irmãs da mesma
( i i i l f i n .  -

b) As C ongregações ou institutos de ambos os sexos
.iprovados pela Santa Sé e debaixo de um único superior 
1'fial também devem possuir um calendário próprio, se são 
ul(ligados à recitação do ofício divino.
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c) As congregações e institutos aprovados peio ordi
nário ou pela Sé Apostólica, mas não incluídos no parágrafo -| 
precedente, devem usar o calendário diocesano sem mudan
ça, acresceniando, porém, os ofícios, que lhes forem espe
cialmente concedidos.

d) As ordens, congregações c institutos com calendá
rio próprio devem celebrar sem oitava (A. B. IX n. 3) só o 
ofício da dedicação e do titular da igreja catedral e as fes
tas soíencs dos patronos principais, não, porém, os ofícios, 
que foram concedidos a um reino ou a uma diocese. Devem 
usar o ofício e a missa concedidos ao clero secular, se não 
tiverem um ofício próprio (d. 43 í 2 ) ,  ou usarem um breviário 
diferente do romano (d. 3084 ad 2) ou forem explicitamen
te excetuados, (d. 3041 ad 3.)

. c) 0  calendário próprio é obrigatório quanto ao ofício, 
à missa e à  côr dos paramentos, mesmo quando parece mais 
provável que erre. Mas se fôr êrro evicjente, deve-se corri
gir. (d. 4031 ad 5; d. 2747 ad 5. 7.)

f> Os ofícios concedidos em algum  lugar com a  c láu su la : fie r i pos.so,
re cita ri posse, etc., são o b rig ató rio s desde que íoram  aceitad os; e não 
facu lta tivos, (d. 4042 ad 4.)

Se o patrono ou titu la r  de um a ig re ja  cated ral é um santo com oitavii
sim ples na ig re ja  universal (io. ex. S. Lourengo), os regulares, tendo co-
lebrad o a  fe s ta  com rito  de p rim eira  classe, ob.oervam a  oitava simploN.
(d. 4321)

833. 4. A obrigação do calendário é diferente par.a as vá
rias classes de clérigos.

1. Os clérigos adscritos  a unia igreja por título canôni
co devem rezar o ofício desta igreja por tôda parte, inclu
sive quando ausentes da própria diocese (d. 1599 ad 2), 
p. ex., 0 bispo da sua diocese, o pároco da sua matriz, o 
prebendado da sua igreja.

a) Os bispos podem rezar o ofício de uma festa parti
cular do lugar, em que se acham em visiía ou por outro 
motivo qualquer (d. 827).

b) Os capelães fixos, i. é, adscritos às capelas dos Ir
mãos das escolas cristãs, devera celebrar a festa de S. João 
de la Salle com ofício e missa própria, não assim os outros 
sacerdotes que, além do seu próprio encargo, administram 
tais capelas, (d. 4106.)
834. 2. Os regulares, com obrigação do côro, devern rezai 
por tôda parte o ofício da sua própria casa religiosa. (t.'í, 
n. 7.) Acrescentam os ofícios locais: dedicação e titular da 
igreja catedral e as festas dos patronos principais da cida-
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(li‘, diocese, província, nação. (A. B. IX n. 3 ; d. 4312 ad 
■I,) Os patronos para todo o Brasil são: Nossa Senhora Apa- 
r('cida (7 de set.), de Cinadalupe (12 de dez.), S. Pedro de 
Alcânlara (19 de out.), S. Rosa de Lima (30  de agosto). 
Lm cada diocese deve-se acrescentar a festa dos patronos, 
p, ex., Florianópolis, S. Catarina, patrona da diocese; Fuga  
Pomini, titular da catedral; 1’ôrto Alegre: Madre de Deus, 
lilular da catedral; S. Pedro, patrono da diocese.

Sc a catedral tem dois titulares em dois dias diversos, 
MS regulares estão obrigados aos dois ofícios (d. 3289 ad 
I ) sem oitava.

3. Os clérigos seculares não adscritos a uma igreja (p. 
ex., professores de ginásios municipais, sacerdotes que só 
dizem a missa na capela de religiosas) rezam o ofício da 
diocese, acrescentando os ofícios locais: patrono da cidade. 
N3Í). 4. Os professôres e clérigos do seminário rezam o ofí
cio da igreja ou capela do seminário que foi benzida sole
nemente. (d. 2980.) Acrescentam portanto ao calendário dio
cesano a dedicação, se houver, o titular da igreja ou capela 
do seminário e o patrono do lugar (cidade), se houver. Se 
,'i capela não está benta solenemente, seguem o calendário 
diocesano (como n. 3 ) .

5. Os seminaristas dirigidos por religiosos seguem o 
(.ileiidário da própria diocese ou da sua ordem, acrescen- 
lando os ofícios locais, (n. 2 ; d. 4312 ad 4.) ,
H3(i. 6. Os clérigos não adscritos  a uma igreja, que se
,ufi;im fora da pátria ou da diocese por causa de viagem 
im de estudos, podem-se conformar com o ofício do lugar, 
e m  (|ue moram. (d. 2682 ad 46.) Se preferem o seu próprio 
(■alendário, estão obrigados às festas locais da diocese, em 
i|iie moram atualmente, (d. 4352 ad 4.)

P. ex., os clérigos pelotenses no Seminário Central de 
S, Leopoldo podem rezar o ofício da arquidiocese de Porto 
Alegre e satisfazem assim a tôdas as obrigações, le m , po- 
lém, a liberdade de recitar o ofício da diocese de Pelotas. 
M;\s neste caso. devem rezar também a festa do titular da
e.iledral de Pôrto Alegre, Nossa Senhora Madre de Deus, 
no sábado antes do primeiro domingo de maio. A festa da 
dedicação da catedral da diocese, aliás também obrigatória 
n.i arquidiocese de Pôrto Alegre, não se celebra, porque a 
ealedral ainda não está consagrada. 0  patrono desta dio-
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ccse, S. Pedro, 29 de junho, tem a festa e o oficio de I," 
classe na Igreja universal. Os clérigos Palotinos e da Con
gregação da Sagrada Família rezam o ofício do sen calen
dário com suas festas especiais (p. ex., Regina Apostoiorum), 
mas acrescentam as festas locais (n. 2 ) ,  portanto da Ma
dre de Deus (dedicação, patrono). Para a missa valem as 
regras da missa cm igreja alheia.

837. 7. Os regiiiares com obrigação  do côro, fora da sua 
casa, seguem o calendário do convento em que se hospedam 
(d. 3436 ad 2 ),  se assistirem ao côro; se não, o do con
vento de que saíram, (d. 3919 ad 13.) Se estão fora do 
convento, seguem o calendário da província; se em viagem, 
o do convento donde saíram, (d. 2801 ad 1.)

8. Os regiiiares não obrigados ao  côro podem confor
mar-se com 0 calendário da casa religiosa da sua ordem, 
em que moram. (d. 2682 ad 46.)

838. 9. 0  pároco, encarregado provisoriamente da admi
nistração de outra freguesia, reza só o ofício da própria fre
guesia, e não o da administrada. Os coadjutores do /igário, 
se não estão adscritos a uma igreja filial, rezam o ofício 
da dedicação e do titular da matriz com oitava, mas a mis
sa destas duas festas só na matriz tem rito mais alto, nas 
capelas tern lito sem oitava, (d. 3780 ad 3.) Os párocos, 
adscritos a duas paróquias, esíão obrigados a celebrar o ofí
cio dos titulares das duas igrejas com oitava. (.S. R. C', 
27-4-1929 .)  Os missionários encarregados das funções paro
quiais em muitos lugares distantes, rezam só a festa do ti
tular da sede paroquial, (d. 3571 ad 2.)

839. 10. Por privilégio, os sacerdotes  e outros clérigos se
culares ou regulares ou prebendados, que em qualquer lugar 
fazem o retiro espiritual, dirigido por um religioso da Com
panhia de Jesus, podem seguii o calendário da casa da Com
panhia dc Jesus (Decr. auth. V, p. 9 7 ) ,  onde fazern o re
tiro, se recitam o ofício em comum. (d. 3955.)

840. 11. Por indulto, os sacerdotes seculares da Ordem 
Terceira  de S. Francisco, embora adscritos canônicamente a 
uma igreja, mas não obrigados ao côro, na recitação pri
vada das horas canônicas podem conforniar-se com o ca
lendário dos Frades Menores, com exceção das festas lo
cais. (n. 2 ; d. 4132 ad 2 ;  3.) Na sua igreja, porém, devem
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dizer a missa conforme o calendário da igreja, (cf. n. 648.) 
Lhial é êste?

a) Se a igreja está entregue a sacerdotes seculares, na 
missa c obrigatório o calendário diocesano. Se a adminis- 
Iração da igreja, isto é, (d. 4150) o direito para as fnn- 
çôcH sacras, pregação, administração dos sacramentos, foi 
imlregue para sempre ou para tempo indefinido a uma fa
mília religiosa, nas missas é obrigatório o calendário dos 
irligiosos (d. 4252) .  Se foi entregue só a uma pessoa pri-

embora pertencente a uma família religiosa, a i,greja 
miiserva o seu calendário anterior, (d. 4051 ad 3.) Um re- 
li|',ioso, que substitui o pároco durante a viagem dêle, não 
pode considerar a igreja entregue à família religiosa.

b) Nas igrejas ou oratórios de monjas, administrados 
por sacerdotes seculares ou religiosos de outra ordem, deve- 
lu' observar o calendário das monjas, se elas rezam o ofício 
no côro. (d. 3927.)
811. 12. R egras gerais  para a recitação do ofício divino;

1. Offichtm pro O fficio, se alguém, por engano, recitou 
imi ofício não marcado no calendário.

2. Error corrigitur, ubi deprehenditur. Quem repara o 
f'iro antes de terminar, pode ou continuar o oficio comc- 
ç.ido ou dizer o resto conforme o ofício do dia.

3. Quem rezou um ofício em lugar dc outro, no dia 
iii.ireado para o ofício já  rezado, pode recitar ou o omitido 
iiii repetir o ofício do dia.

4. Quem por própria vontade rezar um ofício em lugar 
de outro prescrito, satisfaz a obrigação, mas comete pecado 
venial, se não tiver motivo razoável. (Ferreres, Comp. n. 578.)

§ 167. RECITAÇÃO DO OFÍCIO DIVINO

842. Regra para os salmos. Na recitação do ofício divino 
!.r|.;miclo o rito romano, para cada dia e para cada hora ca
nônica se devem tomar os salmos do dia ocorrente da sema-
II.I, conforme a distribuição no saltério. Há, porcrn, algumas 
iiKiiliíicaçõcs.

I*ara o ofício do domingo deve-se notar;
a) Nas primeiras vésperas rezam-se as antífonas e os 

miliiios do sábado; no advento as antífonas são das laudes 
ilii domingo, os salmos do sábado; tudo o mais é do sábado;

I 'III Mil ilM L itu rg ia  —  27
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: I

; I

sufrágio (fora do advento e do tempo da paixão), sc nãoj 
ocorrer um duplex  ou urna oitava,

b) Com[)letas do sábado, preces inclusive no advento^ 
e no tempo da paixão, se não ocorrer um duplex  ou urna 
oitava.

c) Nas laudes, a série 11 se reza nos domingos dcsde 
a setuagésima até domingo de ramos. Sufrágio como nas 
vésperas.

d) A prima tem très salmos: Confitemini, Beati, Ré
tribué; desde a setuagésima nas laudes rezam-se Miserere 
mei e Confitemini, omitindo Dominus regnavit e lubilate. 
Por isso na prima, em lugar de Confitemini, rezam-se os 
dois salmos Dominus regnavit e lubilate.

e) 0  símbolo Quicumque reza-se nos domingos de côr 
verde depois da epifania e pentecostes, e omite-se, se ocor
rer um duplex  ou uma oitava. Tudo o mais como indica o 
breviário.

843. 2. Regra especial para as festas, de preferência com 
salmos assinalados. Tôdas as festas de nove lições de No.s- 
so Senhor, de Maria Santíssima, S. João Batista, S. José, 
apóstolos, evangelistas, tôdas as festas de rito duplex  de
1.=' e 2." classe de oiilros santos, as vigílias da epifania e 
pentecostes, do domingo durante as oitavas e as oitavas in
teiras de Nosso Senhor, celebradas na Igreja universal, a 
sexta-feira depoi.s da oitava da ascensão, têm o ofício con
forme as rubricas especiais, prescritas no breviário, ou no 
próprio da diocese ou do instituto; os salmos para as lan
des, horas e completas sempre sc tomam do domingo como 
está no saltério. Porém, para as matinas e para as vésperas 
dizem-se como no comum, se não houver salmos especiais as
sinalados. Também na vigília do natal de Nosso Senhor, 
nos três últimos dias da semana santa, no dia de finados, 
dizcm-se os salmos assinalados no próprio lugar.

844. 3. Regras para as outras festas e oitavas com salmos 
de féria. Em tôdas as outras festas de rito duplex, maior ou 
menor, o semiduplex  ou simplex  e tôdas as oitavas não ex
cetuadas em o n.“ 2, sempre se dizem os salmos com as an
tífonas, para tôdas as horas, e versículos para as matinas 
como no saltério do dia ocorrente; tudo o mais, e as anlí- 
fonas para o M agnificat e Benedictus como no próprio ou 
comum. Se, porém, alguma festa de rito duplex on semiduptc.\:
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tom antífonas especialmente assinaladas muna das horas 
maiores, conservá-las-á na dita hora, junto com os salmos 
e, nas matinas, também junto com os versiculos; nas ou- 
Ira.s horas, os salmos e as antífonas se dizem da féria ocor
rente.

A festa de S. Martinho (13 de novembro) tem antífonas 
próprias nas laudes. Rezam-se os salmos do domingo como 
está indicado no breviário. Mas nas horas menores dizem-se 
as antífonas e salmos da féria.

Nos ofícios inferiores ao rito duplex  nas laudes e nas 
vésperas reza-se o sufrágio, na 'prima e nas completas as 
preces dominicais, como está indicado no Ordinarium. O 
sufrágio e as préces omitem-se durante as oitavas privilegia
das e comuns, nas oitavas de rito sim plex só  no oitavo dia, 
e tôdas as vêzes que houver a comemoração de um ofício 
duplex. No tempo do advento e da paixão omite-se o su
frágio, mas não se omitem as preces feriais nas férias, em 
(|ue é comemorado um ofício duplex  ou de oitava. (A. B. 
VIII, n. 3 ; cf. n. 92, 93.)
H45. 4. Regra quanto às lições, a) Em todos os ofícios de 
nove lições dizem-se no 1.® noturno sempre as lições da 
(‘Hcritura sagrada ocorrente conforme às rubricas; os res- 
ponsórios tomam-se da féria ocorrente, a não scr que não 
se devam resumir ou antecipar as lições de algum domingo 
impedido, as quais sempre se dizem com os seus responso- 
lios; ou não se deva pôr pela primeira vez os responsórios 
iln segunda-feira depois da epifania ou depois da oitava de 
pentecostes, ou finalmente não ocorre uma das oitavas de 
Nosso Senhor para a Igreja universal, em que sempre se de
vem tomar os responsórios da oitava.

b) Lições nas festas de preferência e em outros casos.. 
Na.s festas de Nosso Senhor, Nossa Senhora, dos anjos, S. 
jiião Batista, S. José, apóstolos, evangelistas, cm tôdas as 
leslas de rito duplex  de 1.®̂ e 2." classe e em outras festas 
que têm responsórios próprios, e em quaisquer ofícios, que 
lem lições próprias ou ocorrem em férias desprovidas de li- 
ç n e s  da escritura sagrada, as lições e os responsórios tomam- 
He (lo conium, conforme às rubricas. Dentro das oitavas, po
rém, tomam-se os responsórios da festa, se não houver pró
prios da mesma oitava. Se nas festas ou nos ofícios que têm 
liçiies próprias, se houver de pôr, conforme às rubricas, as
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lições de um início da escritura ocorrente, estas sc lêcm com 
os responsórios próprios da festa, se os tiver; se não, de 
tempore, como se disse acima, nunca, porém, com os respon
sórios do comum ou da oitava, que aão seja de tempore.

1) Os hútia  da escritura sagrada são transferidos ou resumidos, 
quando impedidos por um ofício que não tem lições da escritura 
ocorrente. (Rub. gen. 26, 6.) Atas nem os Iniüa  nem as outras lições 
são transferidos para outra seniana nem para a quinta, sexta-íeira 
e sábado quando pertencem à semana seguinte abreviada. (L . c. 26, 8.)

2 )  O initium impedido no domingo ou em outro dia c transferido 
para o primeiro dia seguinte da semana com lições da escritura 
sagrada. Se neste dia também há um initium rezam -se os dois; 1." 
do domingo; 2." e 3 .” do dia, com os responsórios do domingo. 
Se êste segundo estiver também impedido une-se o initium  do do
mingo com os dois Initia  seguintes com os responsórios do domin
go. M ais que três .In itia  não se podem reunir. Os responsórios das 
férias não se transferem  e são da féria corrente, exceto as duas 
mencionadas (4b ).

3 ) Um initium para o qual durante a sem ana não há festa com 
escritura ocorrente, põe-se numa festa com lições d e communi assi
naladas ou próprias em sentido lato (por ex. 18 de setem bro). Por 
isso neste caso perdem a sua lição própria os ofícios na seguinte 
ordem ; 1 ) o scm iduplex  com lições do comum; 2 ) o duplex  com 
lições do comum; 3) o sem iduplex  com lições próprias, em sentido 
lato (por ex. 17 de setem b ro); 4 ) o duplo com lições próprias em 
sentido la to ; 5 ) o menos nobre na ocorrência; 6) o fixado em dia 
dum initium; 7) o posterior no calendário, (d. 4262, ad 1.) Como se 
disse, os responsórios nestes sete casos são da festa, se os tem 
próprios (por ex. a.scensão); senão, do tempo (Add. Br. 1, 4 ) ;  
nunca, porém, do comum. Pois êstes, não raras vêzes, não combi
nam coni as lições do tempo e se repetem frequentemente ao pas
so que os belos responsórios do tempo ficariam  olvidados. (P ia - 
cenza, Lit. p. 112.)

Os ofícios de primeira e segunda classe e as festas com lições 
estritam ente próprias (por ex. 8 de m aio) c históricas, não admitem 
um Initium. (d. 4289, ad 8.) Se fôr preciso omitir Initia, deixam-se 
03 últimos na ordem do livro sagrado. (4262, ad 1.)

4 )  Se na sem ana da quinquagésim a, das rogações, das têmporas 
de setem bro e dezembro, uma ou duas lições da escritura sagrada 
forem impedidas e houver ofícios, que tirem as suas lições da escri
tura sagrad a, as lições impedidas são transferidas para êstes dias 
sem lições assinaladas, adiando-as ou antecipando-as. Os responsó
rios não são transferidos. (Rub. especial.) Se houver ta is  lições an
tes e depois do ofício de 9 lições e se podem colocar as lições só
de um dia, as lições do dia antecedente têm a preferência, (d.
4289.) Se houver mais ofícios, colocam -se as lições conforme a sua 
ordem no livro sagrado. Se houver mais lições do que ofícios, omi
tem -se as que primeiro forem impedidas. (Rub. in f. II post Qiiinq.) 
Nos restantes se guarda a ordem.

5) As lições do segundo Not. durante a oitava são do oitavário 
rom ano (d. 2735, ad 1 ) ;  faltando êste, do comum. (Rub. no comêço 
do Prop. sanct.; Add Br. I, 7 .) Se também êste fa ltar, como acon
tece nas festas do Senhor, tom ar-se-ão da festa. (d. 3876, ad 9.) 
No oitavo dia e para as festas do Senhor são da festa, se não hou
ver próprios. (Rub. nq comêço do Prop. Sanct.) As lições do 3 Not.
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uíío sempre da festa, se não houver outra homília para o evangelho 
(l.i festa (R iib .) rio cominn ou do oitavário. (Add, loc. cit.) A nona 
lição de oficio, comemorado omite-se nas festas dc primeira classe, 
nas domingos, também .antecipados ou transferidos, na vigília de 
1’entecostes e durante a oitava do Corpo de D eus; também quando 
,a nona lição se deve tom ar da homília de uma féria ou vigília ou 
,1 lição de outro ofício comemorado mais iiobre (Rub. spec. ante lect. 
contr.) e nos ofícios de 3 lições. (R . gen. 9, 10.)

Pode-se omitir ou reunir com a oitava lição a nona lição do ofí
cio do dia que deve ceder o seu lugar à  nona lição do ofício come
morado. (Rub. gen. 26, 3 .) Se a nona lição é da homília de um 
oficio comemorado é permitido recitar uma ou três lições reunidas 
( Rub. gen. 26, 3 ) na vida dos santos as lições históricas reunidas 
(Rub. gen. 9, 10; d. 2735, ad 2 ) , ou as lições resumidas, as quais 
porém, no côro se devem usar, se o ordinário o mandar. (Rub. 
,spec. 4323.) Alguns ofícios têm rubrica obrigatória de reunir a 
oitava e nona lição.

H46. 5. Paradigm a do oficio de rito duplex e semiduplex
comuns. Nas matinas o invitatório, hino, lições corn os res- 
ponsórios de 2." e 3.° noturno, próprios ou do comum; as 
antífonas, salmos e versículos dos três noturnos, e as lições 
com os responsórios do 1.° noturno são da féria ocorrente.

Nas laudes e nas vesperas as antífonas com òs salmos 
são da féria; capítula, hino, versículo e antífona do Bene
dictus e do M agnificat com a oração do próprio ou do co
mum.

Nas horas menores e nas completas, as antífonas com 
os salmos sempre se dizem da féria ocorrente. Na prima diz- 
se para a lição breve a capítula da noa do próprio ou do 
comum. Na têrça, sexta, e noa, a capítula, o responsório 
bieve e a oração tomam-se igualmente do próprio ou do 
coinurn.

H47. 6. Paradigm a do oficio de S. Maria in Sabbato  e das
íe.stas de rito simplex. Para as matinas, o invitatório e o hino 
Iiram-se do mesmo ofício ou festa; os salmos com as suas 
antífonas e o versículo da féria ocorrente; a primeira e a 
segunda lição com os seus responsórios da féria; a terceira 
lição do ofício ou da festa; para as laudes e vésperas, as 
.uilífonas com os saímos sempre da féria; a capítula, o hino, 
(I versículo e antífona do Benedictus ou dó M agnificat com 
a oração do próprio ou do comum. Para as nlais horas tudo 
se diz como nas festas de rito duplex  ou semiduplex.

A absolvição é do dia corrente; as bênçãos para as fes- 
las do rito sim plex  são: 1. ítte nos; 2. Cuius festum coli- 
miis; 3. Ad societatem . No ofício de Nossa Senhora in S ab-
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bato  são próprias. As lições; 1.“ e 2." da escritura corn os 
responsórios de tcm pore; a 3.“ de Nossa Senhora, tirada do 
mês respectivo. Se êste ofício ocorrer durante a oitava da 
natividade de Maria Santíssima, a 3.“ lição está no fim do 
dia oito de setembro.

848. 7. Pamdígrna do oficio de tôdas as oitavas. Estas se
guem o rito dos dias de duplex, semiduplex, simplex, con
forme a qualidade do seu rito. Tudo o que c próprio ou se 
deve tomar do comum, tira-se do próprio dia da festa, a não 
ser que a oitava tenha partes próprias. As lições, porém, 
do segundo e terceiro noturno durante as oitavas, que não 
têm próprias, tiram-se do oitavário ou do com.um, conforme 
às rubricas; mas quando não houver lições de homília sôbre 
0 evangelho da festa, tanto durante a oitava como no oitavo 
dia, as lições dizem-se como na festa.

8. Nos ofícios de rito simplex, os nove salmos são re
citados sem interrupção. Em todos os ofícios de rito simplex, 
os salmos das m.atinas, divididas no saitério em três notur
nos, são recitados sem interrupção com as suas nove antí
fonas, fora do tempo pascal; no tempo pascal, com uma só 
antífona, até ao terceiro versículo inclusive; o primeiro e se
gundo versículo omitem-se. O ofício da féria ou vigília. 
(Cf. n. 260.)

§ 168. MÉTODO PRÁTICO DO OFÍCIO DIVINO

849. 0  inodêlo seguinte é quase totalmente tirado do or
dinário do ofício divino no princípio do breviário. Ensina 
passo por passo a recitação do ofício.

D eve-se guardar o costum e de ben zer-se  ao D eus in adiutorium  no 
coméço de tôdas as horas (e  não depois de S an cta  M aria  n a prim a nem 
nas prece.s fe r ia is ), ao A diutorium  nostrum  an tes do C onfiteor (e nâo 
depois d a  lição breve), ao Ind u lgentiam  etc. depois do C onfiteor, à bênção 
no fim  da prim a (D om inus nos ben ed icat) e das com pletas (P a te r  e t P lliua 
e t Sp.' S .) , ao M agnificat, Bened ictus, Nuno dim ittis . Faz-.se sinal da cruz 
nos láb ios ao Dom ine lab ia  mea. ou no peito ao Converte nos. (d. 3156, 
3127; R u br. 13, 1 ; 15, 2.) F a z e r as cruzes, inclinações e genufiexões fora 
do côro não é obrigação (G u ry -F e ire rc s  I I  n. 80: S. A ll., ,1. 4, n. 179), por
quanto os decretos ou só falam  do côro ou de louvável costume. Mas 
estas cerim ônias contribuem  p ara  a  devota recitação  do ofício  divino. 
F a z e r  as cruzes ao A peri e D ivinum  A u xilium  é costu m e particu lar.

1. Matinas. Aperi f  (sinai da cruz sôbre os lábios; ad  
libitum ), Pater, Ave, Credo em voz baixa. Dizendo em voz 
alta; Domine labia, faz-se f  o sinal da cruz sôbre os lábios 
(Rub. Gen. 13, n. 1), Deus in adiutorium  (benze-se), Gloria 
Patri (inclina a cabeça). Alleluia ou Laus tibi. Invitatório, 
salmo Venite, hino, noturnos com antífonas, versículo, rcs-
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ponsório- Pater, em voz baixa. Et ne nos. S ed  libera nos, 
sem Amen (quando sc reza todo o Pater em voz baixa, acres- 
centa-se Amen). Absolvição; no princípio de cada lição tube 
Domine (e não D om ne), se fora do côro, bênção, terminada 
com Tu atilem. Responsórios (o terceiro, às vêzes o segun
do, com Gloria Patri, sem sicut erat). Te Deum depois da 
ultima lição. Êste não se diz, quando está prescrito o ter
ceiro (nas férias) ou o nono responsório. (n. 262.) O se
guindo e terceiro noturnos rczam-se do mesmo modo. Sc não 
se seguem as laudes, acrescenla-se Dominus vobiscum  (o 
subdiácono Domine exaudi, sempre assim), oração Dominus 
vobiscum, Benedicam us Domino, Fidelinm animce. Pater, em 
voz baixa.

No tempo da paixão, o invitatório no fim de Venite é re
pelido duas vêzes inteiramente. Na recitação comum, distri- 
i)iii-se do modo seguinte: Côro; H odie si voccm D. audieri- 
lis, Nolite obd. corda vestra. Corista: H odie si vocem D, 
audieritis. Côro: Nolite obd. corda vestra. (d. 1917.) Os no- 
liirnos podem-se separar por interrupção de três horas; por 
motivo justo, ainda por mais tempo.

Sf)«. 2. Landes. Se não são separadas das matinas, nada 
se rez.a. 1’odem sempre ser separadas. Se forem separadas, 
devem-se rezar Pater, Ave, Deus in adj., Gloria Patri, Alle
luia (L an s). As cinco (no tempo pascal uma) antífonas com 
os seus salmos, capítula, hino, versículo, responsório, antí- 
(ona ao Benedictus (cf. ri. 107), antífona repetida, preces 
(às vêzes), Dominus vob., oração, comemoração, se houver, 
.sufrágio, se houver (no tempo pascal, de Cruce) nos ofícios 
inferiores a rito duplex, Dominus vob., Benedicamus, F ide- 
Itiiin. Querendo-se terminar aqui, acrcscenta-se Pater, Domi- 
tius dei, antífona mariana. Se se segue outra hora, a antífona 
111,'iriana reza-.se depois da úitima hora (Rub. gen. XXXVI,
I I .  2 ) ;  sc com causa razoável não se faz nenhuma interrupção, 
só uma vez no fim das completas, (d. 4382 ad 2.)

Hf»L 3. Prima. Pater, Ave, Credo, Deus in adjutorium, G lo
ria Patri, AHeluia (L au s), hino, antífona (a primeira das
l.uides ou do saltério) até ao asterisco. Três salmos (se nas
l.iiules se empregar a série II, na prima se acrescenta um 
qii.irto salmo, a saber o primeiro da serie 1 das landes, omi- 
lido por causa do salmo M iserere). Símbolo Atanasiano 
(()iiicunique) nos domingos verdes, se não ocorre festa de
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rito duplex  oit oilava, e na testa da SS. Trindade. Rcpete-se 
a antífona. Capitula, R egi (nas férias, P acem ), responsório 
hreve, versículo, preces dominicais ou feriais, Dominus vo
biscum, Oremus, Domine Deus, Dominus vobiscum, Benedi
camus Domino (no côro lê-sc o martirológio). Prcíiosa. 
Saneia Maria. Deus in adj., três vêzes ctii sinal da cruz, 
Gloria Patri, Kyrie, Pater  (em voz baixa), F.t ne nos, Pespi- 
ce in servos. Gloria Patri, Oremus, Dirigere, lube Domine> 
(D om ne), D ies et actus, p?. Amen, lição breve (nas festas, 
a capítula da noa), Tu autem. By. D eo grafias. Adiutorium 
(benzer-se). Benedicite, Deus. Dominus nos (benzer-se), 
Amen. Pater noster (se não se segue outra hora).

4 )  Têrça, sexta, noa. Pater, Ave, Deus in adiutorium. 
Gloria Patri, Adleluia (L au s), hino, antífona até ao asterisco 
(se não há próprias, dizem-se a segunda, terceira, e quinta 
das laudes, Rub. gen. X X !,  4 ) .  Três salmos, antífona inteira. 
Capítula, Deo gratias, responsório breve, preces feriais (se 
as houver para as laudes) Dominus vobiscum, Benedicamus 
Domino. Fidelium. Pater noster (se não se segue outra hora).

852. 5. Vésperas. Pater, Ave, Deus in adiutorium. Gloria
Patri, Alleluia (L au s).  Cinco salmos com as suas antífonas 
como nas laudes, capítula, hino, versículo, responsório, an
tifona ao Magnificat. R epetc-se  a antífona. Preces feriais, se 
houver, (veja-se a rubrica no Ordinarium), Dominus vo
biscum, oração própria, comemorações, se houver, sufrágio, 
Dominus vohiscurn, oração, Dominus vobiscum, Benedica
mus Domino, Fidelium Anirnce. Pater noster (em voz bai
xa) ,  se não se seguirem as completas.

6. Completas. Não se diz Pater, nem Ave. fu be Domine 
(Domne, no côro). Noctern quietam. Fratres, sobrii, I ( .  Deo 
gratias. Adiutorium nostrum  (Cruz). Pater, em voz baixa, 
Confíteor, Misereatur, Indulgentiam  (Cruz). Converte nos 
(sinal da cruz sôbre o peito, d. 3156),  Deus in adiutorium 
(Cruz), Gloria Patri, Alleluia (L au s). Antífona até ao as
terisco, salmos, antífona, hino, capítula, responsório breve, 
antífona Salva nos. Nunc dimittis, antífona inteira, preces, 
se houver, Dominus vobiscum, oração, Dominus vobiscum, 
Benedicam us Domino. Benedicat (Cruz) et custodiat. Antí
fona rnariana. Divinum auxilium (Crnz). Pater, Ave, Credo. 
Facultativo; Sacrosanctce, de joelhos, se não houver impedi
mento. Pater, Ave (em voz baixa).
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Se depois das completas se seguirem imediatamente as 
matinas, deve-se dizer duas vêzes: Pater, Ave, Credo, uma 
vez para terminar o ofício precedente, e outra vez para co
meçar o oficio seguinte.

Na recitação privada as cruzes não são obrigatórias. 
Quando um ou dois rezam o ofício c, no côro das religiosas, 
as paiavras do confiteor: vohis, vos Fratres, devem ser omi
tidas e 0 confiteor deve scr rezado uma só vez e por todos 
juntos (Rubr. spec.). Depois continuam: Miseregtur nosiri... 
As religiosas não podem dizer: Tibi Mater, vobis Sorores. 
(d. 1334 ad 4.)

§ 169. DIVISÃO DOS o f í c i o s

853. A. Quanto ao tempo, os ofícios são festivos ou do tem
po. (Rub. gen. 1-8.) Os ofícios festivos são ou da festa ou 
da vigília ou da oitava, que é a continuação da festa. Os 
ofícios do tempo são ou O jficia de ea  (sc. Dominica vei F e 
ria) ou de eo (sc. S abbato), destinados ao culto da Ma
jestade divina em geral.

í. /bs festas  foram instituídas em honra de uma pessoa, 
p. ex., Nosso Senhor, Nossa Senhora ou das Pessoas divi
nas. Foram ocasionadas pela veneração dos mistérios da re
denção, por necessidade da Igreja (Patrocínio de S. jo sé) ,  
por revelação privada (S. Coração dc Jesus), pela impie
dade dos inimigos de Deus (Cristo Rei).

As primeiras festas dos santos eram os aniversários na- 
talícios dos mártires, nos dias em que nasceram triunfantes 
para o céu, por uma morte gloriosa. A primeira festa de con
fessor não. mártir no Oriente foi o natalício de S. Basílio e
S. Aíanásio (século IV), no Ocidente o natalício dc S. Mar- 
linho, bispo de Tours. As vêzes o natalício de um santo está 
ocupado por outra festa e deve ser transferido para outro 
dia, que se chama quase-natalício. As festas divideni-se:

854. a) Em festas universais, para tôda, a Igreja, e locais 
(particulares, próprias) para uma região ou cidade.

b) Em festas m óveis: a festa da páscoa, e tôdas as que 
dela dependem, e imóveis ou fixas (25 de dezembro).

c) Em testas chori et fori: do côro, quando são cele- 
bradas só com o ofício e a missa; fori, se há obrigação de 
ouvir a missa e abster-se dos trabalhos servis.
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cl) Em festas cum utroque prcecepto, se é celebrada in 
choro ci fo ro ; ou, conforme outra explicação: quando está 
prescrita assistência à missa e omissão do trabalho proibido; 
festas cum uno prtvcepio, somente celebrada no coro; ou, 
conforme outra explicação; quando está prescrita a assistên
cia à missa, porém não abstenção do trabalho servnl.
855. A antiga festa de guarda da quinta-feira santa até 
sexta-feira santa, confirmada no Brasil pelo breve de Pio 
IX, 11 dc junho de 1852, foi abolida pelo cân. 1247, e a 
declaração da Com. Pontifícia (A. A. S. 1918, p. 170);

“Utrum Festa, quas non enumerantur in Can. 1247 § 1, 
ipso tacto ipsaque lege nullibi sint amplius de praecepto, 
etiamsi in aliqua natione, dloecesi aut loco antca fuerint de 
prajcepto ex particulari lege vel consueíudine eíiani cente
nária loci aut ex,speciali concessione S. Sedis?” Respondeu: 
17-2-18: Affirinative, ita ut in iis diebus non amplius iirgeat 
daplex obligatio aiidiendi Missam et abstinendi ab  operibiis 
serviíibus. (C. B. 351 § 1.)
856. Os dias santos de guarda da Igreja universal são: 1. 
Circuncisão do Senhor (1.° de ja n .) ;  2. Epifania (6 de jan .) ;
3. Ascensão do Senhor; 4. Corpo de Deus; 5. Natal (25 de 
dez.); 6. Assunção (le Nossa Senhora (15 de a g .) ;  7. Ima
culada Conceição de Afaria Santíssima (8  dc dez.); 8. S. 
José (19 de março, abolido para o Brasil, exceto no Ceará 
e na diocese de Garanhuns); 9. S. Pedro e S. Paulo (29 
de junho); 10. Todos os Santos ( l .°  de nov.)

e) Em festas solenes c não solenes. A festa cbama-se 
soiene, quando celebrada como dia feriado ou com oitava. 
Festa feriada c festa, que tem atualmente ou tinha outrora 
(feria iio  suppressa) anexa a obrigação de assistir à missa 
e omitir o trabalho servil ou que tem ainda anexa só a obri
gação de ouvir a missa (feria iio  reducta). 0  direito de pre
ferência concedido às festas feriadas compete também à fes
ta do S. Coração de Jesus, solenidade de S. José e S. Joa
quim (cf. F esta feriata  no Brev.) e dos patronos principais 
locais.

f) Em festas primárias e secundárias, quanto à impor
tância atribuída pela Igreja às festas. As festas secundárias 
em geral se referem a um objeto já venerado em outra festa. 
Assim são secundárias as festas do Preciosíssimo Sangue,
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(le Nossa Senhora do Carmo, do patrocínio de S. Francisco 
Xavier. 0  dia natalício de um santo é sempre festa primária.

g) Em festas prescritas e concedidas. Concedem-se cer
tas festas a pedido com as cláusulas rcciiari posse. Mas de
pois de serem aceitas pelos superiores, suní prcccepiiva (d. 
4042 ad 4 )  para todos os súditos.
857. II. A vigilia. A vigília entre os primeiros cristãos era 
a reunião noturna (n. 824) antes das festas principais. Tem 
o seu nome do costume, que tinham os soldados, de dividir 
a noite em quatro partes, de três horas cada uma, chamadas 
vigílias. Os cristãos, soldados de Cristo, adotaram êste têr- 
1110. Mais tarde, no século XI, quando o fervor dos cristãos 
arrefeceu, as orações recitadas na vigília noturna foram an- 
Iccipadas, e o nome de vigília atribuiu-se ao dia antecedente 
à festa. Dividem-se em vigílias privilegiadas (natal, pente
costes, epifania) e não privilegiadas.
8.58. !!I. 3. Oitavas, a) Antigamente as festas eram cele-
liradas de duas maneiras. Algumas eram continuadas por 
sete dias ao modo do antigo testamento, como ainda hoje as 
oitavas de páscoa e pentecostes se celebram, e terminam no 
sábado seguinte. Outras festas gozaram de oitava abreviada. 
Celebrava-se o primeiro e o oitavo dia; dos dias intermediá
rios não se fazia menção. 0  exemplo único alé Pio X, era 
a festa de S. Inês secundo (28 dc jan .) ,  que alé ao séc. VII 
era a festa do nascimento corporal da santa e mais tarde 
foi transformada no oitavo dia da festa natalícia (21 de jan.). 
(Gregorianum 1937, p. 161.)
859. b) Desde o séc. XII! costuma-se celebrar a oitava por 
oito dias. Os dias eiitre a festa e o último dia, oitavo dia, 
chamam-se dies infra octavam. Desde !-bo X temos 3 espé
cies de oitavas; a primeira, por sete dias (páscoa e pente
costes); a segunda, por oito dias; a terceira, a oitava sim
ples, com dois dias celebrados, o primeiro e o último. (Na
tividade de Maria Santíssima, S. Estêvão, S. João Evange- 
li.sta, Inocentes, S. Lourenço.)
860. c) As- oitavas da Igreja universal dividem-se em pri
vilegiadas e comuns. As privilegiadas são sète c formam 
IrCs classes: 1. primi ordinis, que na ocorrência se prefe-’ 
reiii a tôdas as festas: as oitavas da páscoa e pentecostes.

2. Secundi ordinis, que nos dias da oitava admitem só 
festas de primeira classe; epifania e corpo de Deus.
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3. teriii ordinis, que adniiteni as festas de segunda clas
se: natal, ascensão de Nosso Senhor e S. Coração de Jesus. 
Estas oitavas têm ofício, ou ao menos comemoração em tô 
das as outras festas.

As oitavas comuns admitem os ofícios de rito duplex c 
semiduplex. As oitavas de rito sim plex  só se celebram no o i
tavo dia, têm neste dia preferência sôbre as festas de rilo 
sim plex  e não permitem missas votivas comuns.

IV. O rito dos dias infra Octavam  é semiduplex  secun
dário. (d. 3886 ad 1.) Os ofícios acham-se no breviário, pa
ra oitavas particulares no Octavarium Romanum.
861. B. Quanto ao rito, os ofícios dividem-se em ofícios de 
rito duplex, sem iduplex  e simplex. A origem desta classiíi 
cação não se conhece com certeza. Sabe-se, porém, que na.s 
solenidades maiores se recitava o ofício da festa e o do 
tempo (duplex). Em festas rnenos solenes recitava-se um só 
ofício (sim plex)  com comemoração da festa, ou acrescenta
va-se ao ofício do tempo uma parte, talvez a metade do ofí
cio festivo (sem iduplex). Assim se entende por que os do
mingos nunca são de rito duplex. Pois só nas festas se diziam 
dois ofícios. Outros derivam esta denominação das antífo
nas, que sc dizem por inteiro ou duas vêzes (du plex)  oii só 
uma vez (sim p lex ); outros, das vésperas, duas vêzes no du 
plex, uma vez no simplex. Semiduplex  teria de cada rito de 
duplex  e simplex  alguma parte. E ’ preferível a explicação 
histórica.

c) Quanto ao número das lições, distinguem-se ofícios 
de três e nove lições. Os ofícios da páscoa e pentecostes v 
os dc rito .simplex têm três lições. Os outros ofícios têm uove 
lições.

862. d) Quanto à conform idade com o calendário, disliii- 
guem-se os ofícios ocorrentes e os oficios votivos, que anti
gamente por privilégio se podiam rezar em lugar dos ofícios 
de féria. Os ofícios votivos, concedidos por Leão X ll l ,  para 
abreviar a recitação do breviário, foram proibidos por Pio 
X em 1912, por serem os novos ofícios de féria mais breves.

Os ofícios do tempo; domingos e férias, (n. 253 
sqq; 842.)

428 R e u s, Curso cie 1 iturgia
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§ 170. OCORRÊNCIA E CONCORRÊNCIA

863. 1. Ocorrência. Para indicar que uma festa se celebra
em dia determinado, diz-se, em língua litúrgica, que ocorre 
cm tal dia; p. ex., a testa do Sagrado Coração de Jesus ocor
re na sexta-feira depois da oitava dc corpo de Deus, a epi
fania no dia 6 dc janeiro. Ora, acontece que no mesmo dia 
ocorrem vários ofícios. E ’ isto que se chama ocorrência de 
diferentes festas. Coincidem como dois círculos concêntricos.

II. Concorrência. Quando duas festas ou dois ofícios 
se celebram em dois dias consecutivos, acontece que as se
gundas vésperas do anterior se encontram com as primeiras 
vésperas do posterior, são semelhantes a dois círculos, que 
se cortam. Para resolver as questões da ocorrência e con
corrência de modo fácil, o breviário oferece duas tabelas: 
Si occurrit eodeni die — ■ Quando concurrit.

Em caso de ocorrência só um ofício é celebrado, os ou
tros são comemorados ou suprimidos ou transladados. Em 
caso de concorrência, um ofício é recitado, os outros come
morados ou suprimidos. Qual seja o ofício a recitar é deter
minado peias regras sôbre a preferência. (A. B. I ! ;  IV.)

Q dia, em que um santo entrou na glória, se chama 
dia próprio ou natalício (die.s própria, naialitia). Se, por 
razões graves, a Santa Sé determinar outro dia, diferente 
do dia da morte, para uma festa, êste se chama também 
dia próprio ou quase-natalício. Se o dia próprio estiver 
ocupado e o ordinário determinar para sempre o primeiro 
dia livre seguinte, conforme as leis da ocorrência, êste dia, 
inscrito no calendário, é o dia assinalado (d ies assignata). 
0  dia, para o qual o calendarista transfere uma festa im
pedida em um ano, tem o nome de dia de transferência ( dies 
iranslaía, d. 3811 ad 5 ).

E ’ proibido celebrar com rito litúrgico ou outro modo de sole
nidade sacra  o nascimento temporal ou a comemoração centenária 
do dia de batismo de um santo ou beato nem mesmo no dia da 
sua morte ou em outro dia assinalado à sua memória, (d. 3816 ; 
3832 ad 1.)

865. lí. Regras de preferência que valem para
a ocorrência 
a trasladação 
a concorrência
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1. As fe.stas primárias (of. Dace tabellce) de primeira 
classe da Igreja universal são preferidas a qualquer festa 
particular, têm portanto sctnprc o primeiro lugar.

2. As festas da dedicação e do titular da igreja própria 
(também da catedral d. 3863 ad 2-3 ;  4249 ad 3 ),  do patro
no principal do lugar, do titular e do fundador dc uma or
dem ou congregação, ocupam o .segundo lugar e são piefe- 
ridas a tôdas as outras festas, exceto as festas primárias dc 
primeira classe da Igreja universal.

P or exemplo; A festa da dedicação da catedral se prefere ao 
titular da catedral (p. ex. S. E ugênio), o patrono principal do lu
gar (p. ex. S. Antônio) ao titular. Mas a festa de S. Pedro, titular 
da catedral (29  de junho) se prefere à dedicação da catedral, por 
ser festa de primeira classe da Igre ja  universal. A festa da dedi
cação de uma igre ja  particular (m atriz) não se prefere ao patrono 
da diocese (p. ex. S. R afae l), o titular de uma ig re ja  particular (S. 
Felix) não ao patrono do país (S . R osa). Pois a festa  do patrono 
é feriada.

866. 3. Para determinar qual festa em caso de ocorrência
e- concorrência deve ser preferida, são decisivas as seguintes 
normas:

a) o rito mais alio, a não ser que ocorra um domingo, 
uma das férias, vigílias, ou oitavas privilegiadas.

O rito c rnais àlto, quando o ofício pertence a classe 
mais alta: duplex 1. classis c mais alto do que duplex 2. clas
sis. Há porérn privilégios. Os domingos eni geral são de 
rito semiduplex  (dom. menores). Mas há outros domingos 
(maiores) e outros ofícios que, apesar de rilo inferior, têni 
o privilégio de ser preferidos a outros ofícios de rilo 
mais alto. (CL Notas: Duce tabellce). Os domingos, vigílias, 
férias, as oitavas de primeira classe, o oitavo dia do natal 
(Circuncisão), de Epifania e de Corpo de Deus, o dia de 
finados são preferidos às festas de primeira classe. Os do
mingos dc segunda classe, os dias 2-6  das oitavas de Epi
fania e de Corpo de Deus (sem iduplex  secundário) são pre
feridos às festas de segunda classe. Os domingos menores 
e 0 oitavo dia das festas de primeira ciasse são preferidos 
às festas de rito de duplex maius e minus (exceção das fes
tas de Nosso Senhor) e são suplantados só pelas festas de 
primeira e segunda classe.

Mas qualquer festa de Nosso Senhor c preferida ao do
mingo ocorrente, que será comemorado com 9.“ lição, ás 

.vésperas e nas laudes (p, ex. exaltação da santa cruz). O
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oitavo dia não é preferido. (A. B. IV. n. 2.) No dia 18 dc 
novembro ocorre o oitavo dia da festa de S. Mcna, patrono da 
minha igreja. Se o dia 18 é dia da semana, a festa da de
dicação das basílicas de S. Pedro e S. Paulo deve scr sim 
plificada para sempre. Mas da dedicação se pode dizer a 
missa com comemoração do oitavo dia. Se, porém, o dia 18 
é domingo, é siibsíituído pela festa da dedicação, festa de 
Nosso Senhor, c não é simplificado. Na missa há comemo
ração do domingo e do oitavo dia simplificado.

b) a solenidade maior. Se duas festas são de rito igual, 
tem solenidade maior e é preferida a que se celebra (dias 
santos de guarda) ou antigamente se celebrava (festas fe
riadas) com obrigação de assistir à missa e de abster-se de 
trabalho servil, ou ao menos de ouvir a missa (feriatio etiam  
in foro reducta vel suhlata) ou com oitava. O concurso do 
povo neste caso não é considerado como solenidade litúrgica.

c) a categoria  de festa primária ou secundária. {Duce 
tabellce, cf. n, 856.) Mas c preciso notar que uma festa se
cundária acidentalmente pode tornar-se primária. P. ex. a 
festa da maternidade divina de Maria Santíssima é secundá
ria. Numa igreja, porém, dedicada à Madre de Deus, é pri
mária, porque a festa do titular sempre é primária.

, Sc duas festas tem rito e solenidades iguais, será pre
ferida a que é primária; a secundária deve-se transferir ou 
comemorar.

d) a dignidade pessoal nesta ordem; festas do Senhor, 
de Maria Santíssima, dos Anjos, de S. João Batista, de S. 
José, dos apóstolos, dos evangelistas.

Sc 0 rito, a solenidade e a categoria são iguais, tem 
preferência a festa que é mais digna; a outra deve-se trans
ferir, se é de primeira ou segunda classe; se é de rito infe
rior, será simplificada ou omitida conforme as rubricas. A 
dignidade é indicada pela ordem estabelecida na rubrica. Na 
ocorrência, transladação e comemoração (não na concorrên
cia) deve-se considerar também a  propriedade. Pergunta-se 
se a festa de igreja particular se pode e deve preferir a uma 
festa da Igreja universal.

Antes de tudo é preciso notar:
1. que um ofício particular nunca pode suplantar os ofí

cios privilegiados da Igreja universal: domingos, festas, vi
gílias, oitavas privilegiadas e as festas de primeira classe da
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Ir.

Igreja universal, pois que “são próprias de cada lugar,” 
(A, B. 11, 2.)

2. que os ofícios particulares da dedicação, do tifular 
da igreja própria do patrono principal do lugar, do tíiuio e 
santo fundador de uina ordem ou congregação só podem scr 
suplantados pelos ofícios privilegiados mencionados sob 
o n. 1.

Estabelecidas estas preferências intangíveis e tratando- 
se de ofício, em que o rito, a solenidade, a categoria e di
gnidade são iguais, é preferida a testa da igreja particular, 
por ser mais própria. E ’ própria do lugar, além da festa da 
dedicação, do título, do patrono principal do lugar, lanibéiii 
a  do patrono secundário e do santo, de que se conserva na 
igreja uma relíquia insigne ou com que tem relação especial 
(nascimento, morte, episcopado, sacerdócio, governo, tra
balhos insignes, milagres.)

3. Em primeiro lugar é celebrado o ofício da igreja parti
cular (paroquial etc.), em segundo lugar o da ordem, ein 
terceiro lugar o da diocese, cm quarto lugar o da nação, em 
quinto lugar o da Igreja universal, (d. 2319 ad 1; 3919 
ad 16.)

Na minha igre ja  é titular S. Regina (7  de setem bro). A festa 
coincide com a da Aparecida. As duas festas são iguais no rito, tia 
categoria, nias não na solenidade e dignidade das pessoas, sendo a 
festa da Aparecida feriada como da Padroeira. A festa da titular 
deve ser transferida para n primeiro dia livre conforme as rubricas, 
apesar de ser mais própria.

í) preceito da Igreja. As festas meramente indullivas 
não são próprias. (A. B. II, 2.) Portanto as festas prescritas 
pela Igreja tem preferência.

4. As oitavas prefereni-.se do mesmo modo que as fes
tas, a que pertencem.

a) Urna festa atualmente feriada não é preferida a uma 
feriada suprimida com oitava, b) Uma festa com feriaiio  
reducta ou sublata não é mais solene do que uma festa com 
oitava, mas sem ser feriada, c) Uma festa feriada com oi
tava na Igreja universal é preferida a uma festa feriada com 
oitava numa igreja particular, como a festa de Todos os 
Santos .se prefere à de Cristo Rei, onde é titular da igreja,
d) A oitava universal não é igual a uma particular quanto 
à solenidade e por isso a preferência não se pode derivar do 
caráter da dignidade pessoal, que se menciona era o núme
ro seguinte da rubrica. Pois as oitavas entre si são preferi-
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(Ias pela mesma lei que as festas às quais pertencem. (S . 
R. C. 14-3-1936.) Na comemoração a de Todos os Santo.s 
precede a de Cristo Rei.

Coincidem (3  de maio) a festa da Santa Cruz, de primeira clas
se com oitava no B rasil, e a da titular da catedral em H,, Nossa 
Senhora no sábado determinado. T ransfere-se  a festa da S. Cruz. 
Pois não é festa prim ária de primeira classe na Igre ja  universal, 
iião é título; por conseguinte a sua oitava quanto à solenidade 
não é igual à de N ossa Sciiliora, que tem preferência (A. B . I I ) ,  c  
não se pode recorrer à dignidade pessoal (no 4." lugar).

867. Aplicando-se as regras da preferência à trasladação 
das festas, é mister advertir que há duas espécies de trasla
dação: perpétua e acidental. A trasladação é perpétua, quan
do uma festa coincidiria sempre com outra e por isso uma 
se deve transferir; é acidental, quando o encontro só se dá 
de vez em quando.

Normas gerais para a trasladação:
Nenhuma festa da Igreja universal pode ser transferida 

perpétua ou acidentalmente, exceto as de primeira e segunda 
classe. Por conseguinte comemorações não são transferidas 
com a festa, mas rezadas no seu dia ou, se fôr impossível, 
omitidas.

Nenhuma das trasladações, nem a perpétua nem a aci
dental, está mais reservada á qualquer autoridade, quando 
se efetua conforme as rubricas, (d. 899 ; 1755; 2384 ad 1; 
annota tio ad 2602 tom. 4.“ p. 194: Ciitn assignatio fucienda  
sit iuxta dispositionem iiiris, oliosum est quœrere a  quo fa -  
cienda esset.)

Nenhum ofício se pode antecipar (d. 2746 ad 1) com 
exceção das vigílias c domingos, sem indulto especial da
S. R. C. Somente as festas são transferidas e não os ofícios 
do tempo com exceção do domingo na oitava do natal.

Dia livre, sem restrição, para admitir uma festa impe
dida é o que não está assinalado por nenhum santo, nem 
mesmo um trasladado, (d. 3248 ad 6.)

Se por exemplo a festa de S. Egídio (1 de setembro) 
própria da minha diocese com rito duplex, c impedida per
petuamente na minha igreja pela festa do titular, e nos dias 
3 e 4 de setembro há duas festas de rito duplex  assinala
das, e só no dia 6 há uma féria, a festa diocesana se deve 
transferir para o dia 6. (d, 4264.)

Curso de L iturgia —  23
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Dias impedidos são todos os donungos, tôdas as testas 
de primeira e segunda classe e todos os dias que impedem 
uma festa de primeira ou segunda classe, p. ex., a semana 
santa. (A. B. V, 2.) O dia de finados exclui tôdas as festas 
de qualquer classe. (A. B. IV, 6.)

Fesías impedidas perpetuamente
868. Todas a.s festas com privilégio de trasladação e im
pedidas perpetuamente se devem transferir para o primeiro 
dia livre segundo as rubricas. (A. B. V n. 2, 6.) Êste dia 
não pode ser mudado sem novo privilégio da S. R. C, Uma 
transferência contra as rubricas, feitas mesmo pelo bispo, é 
inválida (d. 899; 2602 ad 1-2) e deve ser revalidada. Sem 
privilégio especial não se pode elevar o rito de uma festa, 
nem inscrevê-la no calendário próprio, nern suprimi-la. (Cân. 
1257; d. 4266; 3365; 1755.)

Se o dia de que se transferiu uma festa se torna livre, 
a festa transferida volta para o seu próprio dia anterior. 
Mas deve ser livre perpetuamente (d. 2 963) ,  e não aciden
talmente.

Assim a festa de S. Francisco de Jerônim o, assinalada ao dia 
1! de maio, por causa da festa da Aparecida, foi transferida para 
0 dia 14 dc maio, por ser própria de uma ordem religiosa. Quando 
.1 festa da Ai'arecida foi transferida para o dia 7 de setembro, a 
festa de S. Francisco voltou ao dia 11 de maio sem recurso à S. R. 
C. Numa diocese N. no dia 2 de novembro se celebrava a festa do 
patrono S. Justo. Como Bento XV proibiu qualquer festa neste dia, 
a festa do patrono foi transferida perpetuamente para o dia 3. 
Quando a comemoração dos defuntos ocorre no domingo e é trans
ferida para o dia 3, a festa de S. Justo náo volta para o dia 2, 
mas é transferida para o dia 4  de novembro (d. 3919 ad 1; 2591 
ad 8) ,  por ser o dia 2 cie novembro livre acidentalmente.

As festas de rito duplex  (maior ou menor) ou scmi- 
dnplex da Igreja universal, quando impedidas perpetuamen
te em qualquer lugar e não sendo próprias, não são transfe
ridas, mas simplificadas, i. é, comemoradas com antífona, 
versículo, oração e noiia lição da festa simplificada. (Rubr. 
spec. ante lect. contract; Rubr. gen. X, 6 ; XXVI, 3.) São, 
porém, suprimidas, sem comemoração, nas festas primárias 
de primeira classe do Senhor na Igreja universal. (P. ex., 
Ascensão.) Nas outras festas de primeira classe (p. ex., S. 
João Batista) a festa ocorrente, em geral, é comemorada só 
nas laudes, sem nona lição. (A. B. VII n. 1.)

P or exemplo a festa de S. Henrique da Igre ja  universal ocor
re no dia 15 de ju lho; é impedida pela festa própria dos M ártires
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ilo B rasil e é sim plificada para sempre. A fesla  sim plex  de S. Eélix 
e Adauto (30  de agôsto) ocorrendo na festa  de S. Rosa, de pri
meira classe para a America l.alina, é omitida para sempre.

Se, porém, tal festa é própria dc uma nação, diocese, 
ordem religiosa ou igreja particular e é impedida perpetua
mente em tôda a nação, diocese, ordem religiosa ou igreja 
particular, transfere-.se para o primeiro dia seguinte (A. B. 
V n. I ) livre de quakjuer oficio daplex, de festa semiduplex, 
de vigilias privilegiadas e de oitavas de segunda ordem. (No- 
tanda n. 7.) Uma testa simplex  neste caso é suplantada c só 
comemorada. Por exemplo a festa dos beatos mártires Mar
cos e Companheiros, própria de uma ordem, impedida pela 
festa da Aparecida no dia 7 de setembro deve-se transferir 
para 0 dia 11 de setembro, festa simplex, por ser o primeiro 
dia livre no calendário desta ordem.

F e s t a s  i m p e d i d a s  a c i d e n í a l m e n t e

869. As festas de primeira e (e t)  segunda classe (A. B. 
IV, n. 3 )  impedidas acidentalmente devem-se transferir para. 
o dia seguinte mais próximo, livre de outra festa de primeira 
ou (v el!)  segunda classe. A partícula disjuntiva vel exige 
que na transladação as festas de primeira e segunda classe 
tenham direitos separados desiguais. Exige portanto que para 
uma festa de primeira classe ainda seja considerado livre o 
dia que para uma festa dc segunda classe já  está impedido. 
Por conseguinte as festas de primeira classe só são impe
didas por uma festa de primeira classe ou ofício privilegiado 
que exclui as festas de primeira classe; e não, p. ex., por 
festas de segunda classe. As festas de segunda classe são 
impedidas por um dia com festa de primeira ou segunda 
classe ou ofício de igual grau litúrgico. A transladação por
tanto se faz m primam diem similiter non impeditam  (Rubr. 
gen. X, n. 2 ) ,  ou por outra, para o dia que tenha um ofício 
inferior ao transladado (d. 3850), de acôrdo com as regras 
de preferência.

Se na minha ig re ja  a festa de S. Pedro Canísio é de segimda 
d asse  e se deve transferir por qualquer ocorrência para o dia 3 de 
maio, festa da Santa Cruz, de segunda classe na Igreja universal, 
a festa de S. Pedro, sendo ocupado o dia por uma festa de igual 
rito, deve-se transferir para o dia 4 de maio, se não íôr domingo, 
Se, porém, S. Pedro Canísio é titular da minlía igre ja , a sua festa, 
sendo de primeira classe com oitava, transfere-se para o dia 3 de 
maio, e a da Santa Cruz para o dia 4 de maio, se não fôr domingo; 
e, se 0 fôr, para o dia 5  de maio.

28«
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O dia oitavo (A. B. IV, n. 8 )  de uma testa acidental
mente impedida, não se translada, mas é celebrado no seu 
dia ou omitido conforme as rubricas. Excetua-se a oitava 
do SS. Notne de Jesus e da Sagrada Família, que corre a 
contar do dia da festa.

870. Oitavas inteiras não são transferidas sem privilégio 
especial. Quando uma festa com oitava (A. B. V, ri. 6) é 
impedida, é translada a festa, mas não o oitavo dia. Por 
exemplo, se o dia 2 de abril, festa do patrono da diocese H. 
(S. Francisco de Paula) ocorrer na quarta-feira da semana 
pascal, a festa é transferida para a segunda-feira da semana 
seguinte, 7 de abril, se fôr dia livre; mas o oitavo dia é ce
lebrado no dia 9 de abril. Pois a oitava corre do dia 2 em 
diante e omitem-se os cinco dias precedentes. Se o dia 2 
ocorre no sábado santo, a festa será transferida para segun
da-feira, 12 de abril, mas não terá oitava neste ano (Rubr. 
gen. X, n. 1), porque o oitavo dia, 9 de abril, ocorre na se
mana pascal. E cortada uma oitava que em parte coincide 
com uma época em que as oitavas são proibidas. A oitava 
de S. Lúcia,. 13 de dezembro, titular da catedral de X, ter
mina a 16 de dezembro. (Cf. n. 895.)

Se uma festa de qualquer rito ocorre durante a oitava 
comum da mesma santa pessoa, ou no oitavo dia também sim- 
plex, 0 ofício é da festa com o rito e os privilégios que com
petem à oitava, a não ser que tenha um rito mais alto. Por 
exemplo, ocorre na oitava da assunção de Nossa Senhora 
a festa do Puríssimo Coração de Maria, duplex maius. ü  
•ofício é da festa, sem comemoração da oitava. Se uma fes
ta ocorre durante a oitava privilegiada da mesma pessoa ou 
no oitavo dia o ofício é do mais nobre e se omite ou acres
centa a comemoração do outro. Por exemplo ocorre du
rante a oitava privilegiada do S. Coração de Jesus, a festa 
do Preciosíssimo Sangue, de 1.  ̂ classe. 0  ofício é do Pre
ciosíssimo Sangue, sem comemoração da oitava, por ser o 
mesmo mistério. (A. B. IV, n. 7.)

871. Quando se devem transferir mais que uma festa de
1.“ e 2 p  classe por ocorrerem no mesmo dia ou na mesma 
oitava ou época privilegiada, observa-se a norma estabele
cida nas regras da preferência.

Em 1.“ Iugar serão transferidas as festas da Igreja uni
versal de 1.“ classe, depois as festas particulares da dedica
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ção, titular, patrono, fundador, conforme as leis de prefe
rência, embora a festa a transladar em l.° lugar, seja de 
data posterior. Festum quod est magis sollemne prius íransfe-  
ratar. (Rubr. gen. X, n. 7.) Seguem as festas de 2.“ classe, 
de acôrdo com as leis de preferência. Quando nestas regras 
não se acha solução, as festas são transferidas conforme a 
data em que ocorrem no calendário. (Rubr. gen. X, n. 7.)

Se as festas de S. José e da Anunciação de Maria SS. 
se devem transladar, a da Anunciação se pôe no 1 dia apto, 
embora ocorra (em 25 de março) mais tarde. Se na minha 
igreja a festa de S. Pedro Canísio (27 de abril) e de S. Jor- 
o-e (23 de abril) são de segunda classe e se devem transfe
rir, coloca-se 1.“ a festa de S. Jorge, depois a de S. Pedro 
Canísio; pois são iguais em todos os sinais de preferência, 
indicados pela rubrica. Decide portanto a data. As qualida
des de mártir e doutor na Igreja não são títulos de prefe
rência na transladação. Na segunda-feira depois do 1.“ do
mingo de páscoa, se celebra a festa de Nossa Senhora da 
Peniia, titular da diocese N. No mesmo dia ocorre a festa 
transladada da Anunciação de Maria. E ’ preferida a Anun
ciação, festa da Igreja universal e colocada na segunda-feira; 
a festa diocesana particular deve ceder e. é transferida para 
têrça-feira, se estiver desimpedida.

Novas festa.s prescritas pela Igreja às vêzes coincidem 
com dias ocupados por festas cm calendários particulares. 
Para tal caso valem as regras seguintes, propostas no d. 
3811, em combinação com as novas rubricas;

1.“ Só festas de 1.*̂  e 2 .‘̂ classe, e as próprias de rito 
duplex  ou sem iduplex  são, se fôr preciso, transferidas; as 
outras simplificadas ou omitidas.

2.“ Nas festas com privilégio de transladação, a prefe
rência depende também da qualidade histórica, a saber, se 
0 dia em questão é natalício, quase-natalício on assinalado. 
(Cf. n. 864.)

a) Se as duas festas no dia da nova festa estão no dia 
natalício do santo ou quase-natalício, transfer«-se a nova, a 
não ser que uma delas mereça ser preferida segundo as re
gras de preferência.

b) Se uma festa está no dia natalício, a outra no dia 
(liiase-natalício, a 1.« é preferida, a não ser que a segunda 
mereça preferida de acôrdo com as regras de preferência.
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c) Se uma festa está no dia natalício ou quase-natalí
cio, a outra no dia assinalado, a segunda é transferida.

d) Se as duas festas estão no dia assinalado, a nova 
transfere-se.

TA RELLA  C O N C U RR EN TI,®

tfuando concurrit

Dominica
Duplex 1 classis

4 | 0  
Y  2

4 4 4 I 4 
4 ' 4

4 4 3 I 3

Duplex H classis
Dies Octava privüegiata
Dies Octava communis

4
T

Duplex maius T
Duplex minus
Semiduplex________________________
Dies infra Octavam privilegiatam 
Dies infra Octavam commuhèín 1 3

1 Totiim  de sequenti, nihil .de 
pr^cedenti.

2 Totum  de prrecedcnti, nihil 
de sequenti.

3 Totum  dc sequenti, comme- 
rnoratio de priccedenli.

4  Totum  de prrecedenti, com- 
memoratio de sequenti.

5 Totum  de nobiliori, comme- 
m oratio de alio ; in paritate, 
a capitulo de sequenti, com- 
inemoratio de pracedenti.

D

T l era'

m
'S.■3'

2 (sequens) officium

'

Na série vertical estão coordenados os ofícios qiie podem ter 
concorrência nas segundas vésperas. P or isso faltam  os ofício.s da 
festa sim plex  e de B . M aria in Sab., pois que nunca podem ter se
gundas vésperas. Na série horizontal se acham os ofícios que po
dem ter concorrência nas prim eiras vésperas. (P iacenza, In nov. 
rubr. p. 182.)
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TA BELLA  O CC U RREN TIA Í

Si occurrat eodem die

O

D uplex 1 d a s. 
Duplex II clas-
Dies Öct. com.
Duplex maius 
Duplex minus
Semiduplex
D ies in fr. Oct. com.

Vigilia
D ies Oct. Simplex

T

3 3 3 3 6 5 8 f)

4
X
Ö

Simplex

1 Officium de 1, 
nihil de 2 .

2 Officium de 2, 
nihil de 1 .

3  Officium de
1 , commemo- 
ratio de 2.

4 Officium de
2 , commemo- 
ratio de L

5  Officium de 1, 
translatio de 
2 ,

6 Officium de 2, 
translatio de 
1.

7 Officium de 
. nobiliori.com -

memoratio de 
alio.

8 Officium de 
nobiliori, 
translatio de 
alio.

c/i

O C

0
T

c•a
a
o
3

re
'S.
•-+

<
CTQ*

O

o•-1
B:5*

rt!
>5'

2. Officium
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§ 171. AS COMEMORAÇÕES

872. I. Normas das com em orações. 1. O doniingo, inclusive 
0 antecipado, é sempre comemorado nas duas vésperas c nas 
laudes e, além disso, com nona lição; mas o domingo ante
cipado não tem comemoração nas segundas vésperas.

2. A vigília da epifania é comemorada como um do
mingo.

3. As oitavas privilegiadas do mesmo modo.
4. As férias maiores sempre são comemoradas, mas de 

modo diverso: a) as férias do advento nas laudes e vés
peras; nas quatro têmporas além disso com nona lição; b) 
as férias da quaresma nas laudes e vésperas e com nona 
lição; c) as férias das quatro têmporas de setembro e da 
segunda-feira das rogações nas laudes e com nona lição.

873. 5. O oitavo dia comum e as festas de rito duplex e 
sem iduplex  omitem-se nas festas primárias de primeira clas
se da Igreja universal; nas outras festas de primeira classe 
faz-se a comemoração dêles nas laudes. Nos outros ofícios 
são comemorados nas vésperas e laudes. Os dias infra octa
vam omitem-se nos dias de rito duplex  de primeira e segun
da classe.

6. As vigílias são comemoradas nas laudes e corn nona 
lição. Sc a vigília ocorre nas férias maiores, omite-se a co
memoração no ofício, mas na missa é comemorada. Nas fé
rias do advento, que não têm missa própria, diz-se a mis
sa da vigília com comemoração da féria.
874. 7. 0  oitavo dia sim plex  e a festa sim plex  omitem-se 
nos dias de rito duplex de 1.® classe. Nos dias de rito duplex 
de 2.“ classe tem comemoração nas laudes, a festa de rito 
sim plex  (c  não o oitavo dia sim plex) com nona lição histó
rica ou estritamente própria; nos outros ofícios, nas vésperas 
e laudes é comemorado, a festa com nona lição como nas 
festas de 2.“ classe.

Da festa por acaso simplificada de todos os Ss. Sumos 
Pontífices S. R. E. não se diz lição nona. (Briin. 1935; Eph. 
Lit. 1939, p. 136.)

8. As férias comuns ( per annum)  não têm comemo
ração.

9. O ofício do dia seguinte sempre é comemorado, ex
ceto as festas de rito sim plex  e dias infra octavam comum-
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nem nas fesias de primeira e segunda cia.sse. (Cf. Rub. 
gen. fX.)
875. 10. A nona lição no ofício de tem pore (Dom., Fer., 
Vig.) é a, primeira lição do evangelho respectivo ou as três 
lições reunidas. (Rub. gen. IX, n. 9.)

876. II. Ordem das com em orações, a) Em primeiro lugar 
vêm as comemorações inseparáveis do ofício, como de S. 
Raulo nas festas de S. F’edro e viceversa.

b) Exceto êsse caso particular é comemorado primeiro 
o ofício em concorrência (precedente ou seguinte).

c) Depois se segue a comemoração; 1. de cada do
mingo e da vigília da epifania e, antes do domingo comum 
e da vigília, a de qualquer ofício de Nosso Senhor.

2. do dia infra octavam  da epifania ou de corpo de Deus;
3. do oitavo dia duplex maior;
4. do duplex m aior;
5. do duplex minor;
6. do sem iduplex;
7. do dia infra octavam  de natal, ascensão e Sagrado 

Coração de Jesus;
8. do dia infra octavam  comum;
9. da sexta-feira depois da oitava da ascensão;

10. da féria maior;
11. da vigília;
12. do oitavo dia sim plex;
13. do simplex. (A. B. VII, 5.)

877. III. Modo de fazer as com em orações. 1. As comemo
rações nas vésperas e nas laudes se fazem pela antífona con
veniente, versículo e oração. Se a antífona c o versículo se 
compõem de palavras idênticas às usadas na mesma hora 
canônica, devem ser substituídas peia maneira intiicada nas 
rubricas gerais e nos decretos.
878. 2. Quando se deve fazer só uma comemoração do mes
mo comum (p. ex. Commiine confessonim  non pon iif.), de
vem-se observar as regras seguintes (Rub. gen. IX, n. 8 ) :

a) Tratando-se da comemoração de um simplex, to- 
inam-se nas vésperas a antífona e o versículo das laudes, nas 
laudes das primeiras vésperas.

b) Tratando-se da comemoração de uma festa simpli
ficada, que deve ser comemorada nas duas vésperas, reza-
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se nas primeiras vésperas a antífona c o versículo das se
gundas vésperas; nas landes, a antífona e o versículo das 
primeiras vésperas. Se por causa da concorrência a festa sim
plificada tiver sò uma comemoração nas vésperas, 6 come
morada como o simplex  (supra a).

c) Se nas segundas vésperas da festa dc uma santa 
deve-se fazer a comemoração dc Nossa Senhora in Sabbato, 
toma-se o versículo Benedicta, das laudes.

d) Sendo as orações idênticas, a festa comemorada tira 
a oração do comum respectivo.
879. 3. Quando ocorrerem 3 ou quatro comemorações do
mesmo comum, p. ex., 4 Mártires, o d. 4042 dá a regra se
guinte;

Nas primeiras Vésperas;
1. Ant. et V. de 1. Vésperas (é o Mártir do Ofício).
2. Ant. et V. de 2. Vesp.

4 4 2 ___________ _ R e ri s, Curso de Liturgia

os Mártires comemorados.
3. Ant. de Laud., V. do 

2. Not.
4. Ant. et V. do 3 Not.
Nas Laudes;
1. Ant. et V. de Laud.
2. Ant. et VL de I Vésp.
3. Ant. de 2. Vésp., V. do 2 Not.
4. Aní. et V. do 3 Not.
Nas segundas Vésperas:
1. Ant. et V. de 2 Vésp.
2. Aní. et V. de 1 Vésp.
3. Ant. de Laud., Vers. do 2 Not.
4. Ant. et V. do 3 Not.
4. Se nas vésperas de uma santa virgem houver come

moração de outra virgem, para esta devé-se tomar a antí
fona das laudes,

5. A comemoração de uma oitava nas vésperas deve-se
tirar das primeiras vésperas, se concorrer no dia seguinte o
ofício de die infra oct. ou do oitavo dia, isto é, quando se
diz um dêstes dois ofícios. Se, porém, no dia seguinte a oi
tava é só comemorada, isto é, quando é simplificada e não' 
se diz 0 ofício dela, a antífona e o versículo são das segun
das vésperas, (d. 3843.)

880. 6. Em caso de identidade de dois ofícios na ocorrên
cia reza-se o mais digno e omite-se a comemoração do ou-
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tro, .a não ser que se trate dc mistérios diversos do Senhor. 
O mesmo se faz na concorrência. Se são iguais em dignidade, 
as vésperas são do ofício precedente sem comemoração do 
seguinte. (Notanda n. 8.)

Idênticos são os oficios de Nossa Senhora e os do mes
mo santo. No ofício da sagrada família omite-se a come
moração de Maria Santíssima ou de S. José. (d. 3929 ad 2; 
4042 ad 3.) P. ex., na igreja, cujo titular é a sagrada famí
lia, inclusive durante a oilava da epifania, a terceira ora
ção não pode ser de Beata, mas do Espírito Santo.

Idênticos são os mistérios do Santíssimo Sacramento, da 
paixão, do Preciosíssimo Sangue, do Sagrado Coração de 
Jesus, da santa cruz, do SS. Redentor (d. 3712), de natal, 
(d. 4385.)

§ 172. HINOS

881. 1. Quando no mesmo dia ocorrerem vários ofícios, 
que têm conclusão (doxologia) própria dos hinos, oü versí
culo próprio ein prima, a conclusão e o versículo tomam-se 
do ofício recitado e a conclusão diz-se em todos os hinos 
do mesmo metro. Esta mudança da conclusão só se faz nas 
festas de Nosso Senhor e de Nossa Senhora e não nas de 
um santo,

2. Se 0 ofício, que é celebrado, não tem doxologia pró
pria, diz-se a doxologia própria do ofício comemorado.

3. Sc houver vários ofícios comemorados com doxolo
gia própria, a doxologia de urna festa prefere-se á da oita
va, a doxologia da oitava à do tempo. .

4. A doxologia omite-sc, se nas vésperas não houver 
comemoração da festa ou oitava simplex  ou de B eata in 
Sabbato.

5. Nos ofícios do tempo do advento, os hinos nunca 
têm a doxologia fesu  tibi sit, nem nò domingo durante a oi
tava da Imaculada Conceição, e em prima nunca se diz Qui 
natus es. O versículo Qui venturas es in rnundurn, é obri
gatório em todos os ofícios, inclusive de santos.

882. 6. No hino Iste confessor, o terceiro verso se miida 
(m. t. V. —  mutatur tertius versus), quando a festa do con
fessor ou as primeiras vésperas (ao menos o capítulo) não 
se celebra no aniversário da morte. Durante a oitava o hino 
é rezado como na festa. Quando a festa fór impedida no 
dia próprio e transferida para um dia durante a oitava, o
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hino reza-se como sc tivesse sido celebrada a festa no dia 
próprio, (d. 2365 ad 3.)

883. 7. Se uma festa tiver três hinos próprios e estiver im
pedido o primeiro das vésperas, êste será recitado nas ma
tinas, 0 hino das matinas nas laudes, o hino das laudes nas 
segundas vésperas. Se as segundas vésperas também forem 
impedidas, o hino das primeiras vésperas junta-se ao das 
matinas, contanto que sejam históricos, do mesmo metro (d. 
2682 ad 43) e não reproduzam as mesmas idéias. Esta mu
dança não se faz durante a oitava, (d. 4078 ad 1.) Se o 
hino próprio não é estritamente necessário para a integri
dade da história, é preferido aos hinos do comum, como se 
disse acima, mas a sua junção a outro hino só é permitida 
na recitação privada, não é prescrita (d. 4262 ad 4 ) ;  é proi
bida no côro.

§  173. OFÍCIO DOS D EFU N T O S
884. 1. No dia de finados  o ofício de defuntos é recitado 
com rito duplex  como está no breviário no dia 2 de nov.

2. 0  ofício de defuntos é duplex  também no dia do 
enterro, no 3.°, 7.®, 30.°, no aniversário e num dia depois de 
receber a noticia da morte de alguém, e tôdas as vêzes que 
fôr recitado solenemente. (Rubr.)

3. O invitatório se diz no ofício de três noturnos, sen
do 0 rito duplex  ou seniiduplex  ou com um noturno, se o 
rito tór duplex. (Rubr. gen. XIX. Rit. VI.)

4. F ora do dia de finados  podem-se dizer um ou três 
noturnos. No dia do entêrro se reza sempre o primeiro no
turno, em outros dias se diz o primeiro noturno no domin
go, na segunda c quinta-feira, o segundo noturno na têrça 
e sexta-feira, o terceiro na quarta-feira e no sábado. (Rit.

\\ VI, c. 4.)
5. 0  salmo Lauda  nas vésperas e o salmo De profundis 

não se dizem no ofício do dia do entêrro, nem em outros 
dias com rito duplex. (Rit. VI, c. 4.)

885. 6. Cerimonial no dia de entêrro. Se o cadáver entra 
na igreja, os cantores entoam Subvenite. No ofício de defun
tos, 0 celebrante não entoa antífonas, nem lê lições, mas diz 
somente a oração com os versículos que a precedem e .se 
lhe seguem.

www.obrascatolicas.com



II. Liturgia Especial. Ofício Divino 445

1. No princípio todos estão de pc. Para o celebrante e 
os acólitos preparani-se mochos do lado da epístola.

2. Neste caso, no princípio das vésperas não se diz 
Pater, Ave.

3. Cada cantor entoa c repete a sua antífona, de pé.
4. Depois dc sc ter rezado a primeira antífona e o pri

meiro verso até ao asterisco, todos se sentam.
5. Tendo-se entoado a antífona ao Magnificat, todos se 

levantam.
6. O celebrante diz; Pater noster; todos se ajoelham; 

Et ne nos. Oremus: Só o celebrante se levanta e diz a ora
ção; Reqiiiem ; Requiescant.

886. 7. Neste caso, no princípio das matinas, omite-se P a
ter, Ave, Credo.

8. Os cantores entoam o invitatório, todos de pé. Ao 
Venite adorernus, todos se ajoelham com os dois joelhos, (d. 
1322 ad 13.)

9. Diz-se o primeiro noturno (no 2.° e 3.“ noturnos, o 
mesmo cerimonial). Tendo-se recitado a primeira antífona 
e o primeiro verso até ao'asterisco, todos se sentam, até que 
se tenha dito o versículo com o responsório no fim do pri
meiro noturno. O Pater noster antes das lições não é entoa
do, mas sim rezado em voz baixa, ficando todos de joelhos.

10. Durante as lições c responsórios todos estão assen
tados até à antífona ao Benedictus, inclusive. As lições são 
recitadas pelos clérigos mais jovens.

11. Ao Benedictus ioào?, se levantam.
12. Quando o celebrante entoar Pater noster, todos se 

ajoelham.
13. Das orações tonia-se uma qualquer conveniente. Na 

oração Absolve depois das laudes, acrescenta-se ao nome a 
palavra Sacerdotis, se o falecido foi sacerdote. (Rit. VI, 
c. 3, n. 5.)

14. 0  celebrante funciona no ofício sem estola, mas pode 
também pô-la.

7. Se depois de uma missa com eça houver exposição 
do SS. Sacramento, sendo possível, retira-se a eça ou ao 
menos apagam-se as velas em redor dela. (d. 3582 ad 2.)
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§ 174. AS FE ST A S PARTICULARES DA DEDICAÇÃO, 
DO TITULAR E DO PATRONO

I. Obrigação de celebrar estas fesías

887. I, A festa  da dedicação  da igreja, .seja catedral, aba
dai, paroquial, ou de uma ordem religiosa, c sempre primá
ria e festa do Senhor.

2. A festa  do titular da igreja ou do patrono do lugar 
(cidade, diocese ou nação) é primária. Titular de urna igreja 
significa a Pessoa divina (Cristo Rei, Espírito Santo) ou o 
mistério (Santíssima Trindade, SS. Sacramento) ou o santo, 
a quem a igreja está dedicada, de quem tem o nome. (d. 
3048.) O titular é designado na consagração ou bênção so
lene da, igreja e não pode ser mudado sem indulto da Santa 
Sé. 0  mesmo vale do titular de um altar fixo. (Cân. 1201, §  3.)

888. Muitas vêzes chamam o titular da igreja também pa
trono. Mas 0 patrono é sempre um santo, nunca Pessoa di
vina. 0  padroeiro de um lugar é o santo, que um lugar, uma 
cidade, uma nação escolheu para intercessor junto de Deus. 
(d. 3048.)

889. 3. As festas particulares da d iocese: a) a dedicacão 
da igreja catedral; b) o título da catedral; c) o patrono 
principal da diocese, são celebradas com rilo de 1.'* classe, 
com oitava comum, por todos os clérigos in sacris nela resi
dentes, sem oilava pelos religiosos, que possuem um ordo 
próprio.

4. As festas particulares da igreja própria (matriz, do 
seminário, do hospital), da dedicação, sc estiver sagrada, 
do título, se ao menos é benta solenemente, será celebrada 
com rito de l.'' classe e oitava comum, por todo o clero ads
crito à paróquia (pároco, pró-pároco, coadjutores), ou A 
igreja (reitores, professores internos, alunos do seminário, 
reitores dos hospitais, etc., nomeados pelo ordinário) (C 
P., n. 727-739.) '  '

5. A festa particular do padroeiro principal do lugar, 
em ^que residirem, contanto que êsse padroeiro seja eleito 
canônicamente, será celebrada por todos os clérigos in sacris 
com rito de 1.=' classe e oitava comum (d. 4312 ad 4 ) ,  sem 
oitava pelo clero regular, que tem ordo  próprio.

6. Os religiosos celebram a festa do seu fundador e do 
titular da ordem com ofício de 1.“ classe e oitava comiim,
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II. Coordenação do oíícío

890. 0  ordo traz só as oitavas das dioceses. As outras oi
tavas particulares devem ser organizadas pelo respectivo ya- 
cerdote com auxílio das tabelas de concorrência e ocorrên
cia e das indicações seguintes;

1. Estas três festas particulares dc uma igreja, oratório 
ou lugar são celebradas com ofício e missa no próprio dia. 
Só são transferidas, se ocorrem com uma festa primária da 
Igreja universal ou com uma oitava privilegiada 7.“ otdinis. 
(Pásc., Pent.) A festa de S. Luís Gonzaga, título da matriz, 
ocorrendo durante a oitava de corpo de Deus, é celebrada 
no dia 21 de junho. Pois esta oitava é 27 ordinis. (Cf. T a 
bela n. 3 : Officium: de S. Luís, comem.: Corpo de Deus.)

Nas primeiras vésperas não há comemoração senão do 
domingo ou de uma féria maior ou oitava privilegiada ou 
de festa precedente de 1.'‘‘ ou 2.'' classe.

0  ofício da festa da dedicação está indicado no bre
viário; Commune Dedicationis. O ofício do título e padroei
ro do lugar ou é próprio (S. Cecília) ou se tira do comum. 
(S. Luís Gonzaga; Commune Confessoris non Pont.)

891. As lições do 1.® not. ou são’ próprias, indicadas no dia 
do santo, ou do comum, e não da escritura ocouentc.

As lições do 2.“ not. são do breviário. Se há só uma 
lição do santo, esta se reza em primeiro lugar, e as duas ou
tras tiram-se do 2.® not. do comum, mudando os responsó
rios. As lições do 3.® not. escolhem-se conforme o evange
lho indicado na missa (d. 2839 ad 6.) Se ocorrer um do
mingo ou uma féria maior, dêles se diz a última (9) lição.

892. Nas laudes e na missa é comemorado o domingo, fé
ria maior, oitava privilegiada. Se no ofício houve 9.“ lição, 
na missa há último evangelho.

Além dêstes ofícios devem ser comemorados o duplex e 
0 sem idiiplex  ocorrente nas laudes e na missa não cantada.

A missa é própria ou tomada do comum e tem Credo 
durante a oitava. 0  prefácio é comum ou próprio, p. ex., 
do Sag. Coração de Jesus, e reza-se todos os dias, se não 
ocorrer uma festa com prefácio próprio (p. ex., dos apósto
los). No domingo toma-se o prefácio da SS. Trindade. (Cf. 
n. 580.)
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Nas segundas vésperas é comemorado somente um du
plex, semiduplex, domingo, féria maior e oitava privilegiada.
893. 2. Os dias durante a oitava são de rito semiduplex  se- 
cundário (d. 3886), cedem portanto a festas de rito duplex 
e semiduplex  primários. Se ocorrer uma festa duplex  e sem i
duplex, a oitava só é comemorada antes de uma féria ou de 
um simplex. No domingo só é comemorada a oitava, sem 
sufrágio no ofício e sem terceira oração na missa, se não 
houver uma festa sim plex  ou simplificada. Se ocorrer um 
sim plex  ou uma féria (d e  ea ) , entra o dia infra act. semi
duplex  e 0 simplex  é comemorado. Os salmos são da féria. 
Na missa da oitava haverá ao menos três orações; 1. da 
oitava; 2. de B eata; 3. Ecclesice vel pro Papa. Se o título 
é Maria Santíssima, a 2.“ oração é de Spiriiu Sancto.

Se houver uma oração idêntica, muda-se (cf. n. 575).
A comemoração da oitava no ofício faz-se com a an

tífona e o versículo das 2. ®̂ vésperas. E ’, porém, das primei
ras, quando depois de um duplex  ou sem iduplex  segue o ofí
cio da oitava. Não há nenhuma comemoração da oitava numa 
festa de 2." classe. (Cf. n. 879.)
894. 3. O oitavo dia é duplex maior e segue as regras co
muns. E ’ comemorado (sctn 9." lição) nos domingos e fe.s- 
tas de 1." e 2.“ classe. Nas festas de 1.® clas.se só tem come
moração nas laudes c mi.ssas rezadas. Se ocorrer a festa num 
domingo ou outro dia, em que principiou a leitura de um 
novo livro da escritura sagrada, esta lição deve ser transíe- 
rida, conforme às rubricas, para o primeiro dia seguinte, 
em que há lição da escritura ocorrente. A missa do domingo 
impedida pela festa deve ser adiada para um dia da semana 
livre de duplex e semiduplex  primário.
895. 4. As oitavas das festas particulares acabam;

a) no dia 17 de dez. e comecam outra vez no dia 26 
(d. 4311 ad 2 ) ;

b) desde a quarta-feira de cinza até domingo de pas- 
coela;

c) desde a vigília de pentecostes até à festa da SS. 
Trindade.

5. O patrono principal com companheiros. Se o patro
no principal, o titular, um santo, cuja festa é própria do 
lugar (A. B. II, n. 2 )  com o rito de 1.“ ou 2.* classe, está 
inscrito no calendário, unido com outros santos com quem
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teni parentesco on afinidade, todos se devem celebrar com 
o rito dc 1.’' classe e não se podem separar. Por exemplo, 
se. S. Julião (18 de julho) c patrono da minha igreja, tam
bém sua mãe, S. Sinforosa e seus irmãos terão o rito de I.® 
classe. () nome de Juliano e os pormenores da sua vida põern- 
se em primeiro lugar.

Se os santos são reunidos só por ocasião, porque mor
reram no mesmo dia, são separados os sócios e celebrados 
coni o rito competente. Se os sócios no calendário fèni tam
bém 0 rito de 1.® ou 2 ã  ciasse, a sua festa será transferida 
com 0 seu rito para o próximo dia livre; se têm qualquer ou
tro rito, são comemorados ou omitidos conforme as rubricas.

São Tadeu é titular da minha igreja  e está no calendário junto 
com S. Sim ão com rito de 2.” classe. Não há parentesco. S. Tadeu 
é celebrado com rito ,de 1.“ classe, a festa de S. Sim ão transferida 
para o dia próximo livre, conforme as rubricas, com o seu rito de 
2.“ classe.

Na catedral de N. os titulares são S. T iago , apóstolo, e S. Cris
tóvão, m ártir (25  de ju lh o ). São unidos só por ocasião. P or isso
S. T iago  é celebrado com rito de 1.“ classe, S. Cristóvão com rito
de 1 .“ classe transferido para o próximo dia livre, conforme as ru
bricas (d. 4122) quer dizer, para o dia 26, e a festa de S . Ana
transferida para o dia 27, se não fôr domingo.

Se S. Sebastião (20  de jan eiro ) é titular, a festa dêle é de 1.* 
classe. O companheiro, S . Fabião, de rito duplex, c comemorado só 
nas laudes c m issas rezadas e a vida dêle omitida no breviário.

Se S. Pedro (29 de junho) é patrono, na missa e no ofício
nada se miida. Sc  S. Paulo é patrono, a sua festa no dia 30 de
junho é de 1." classe e a sua oitava term ina no dia 6 de julho, por
que a oitava c comum aos dois apóstohis. (d. 3114 ad 1.)

Na minha igre ja  há uma relíquia insigne de S. Crisanto, de rito 
sim plex  no calendário. A sua festa é elevada áo rito duplex maius. 
com credo, junto com a da sua espôsa, Daria (25  de outubro).

Há uma relíquia insigne de S. Isaque, m ártir de ordem religiosa.
A festa  celebra-se com rito de 2.“ ciasse, (d. 4317 ad 1.) Se a re
líquia é de beato, a festa é de rito duplex maius. ( 1. c.)

O patrono secundário. Se o patrono ou santo próprio do 
lugar (relíquia, etc.) que deve ser celebrado coin rito de 
duplex  ou semiduplex, está escrilo no calendário coni rito 
de simplex, a festa do santo é elevada ao rito concedido a
tal festa, e os companheiros são comemorados como com
pete ao sitiíplex. Se, porém, êstes santos são consanguíneos 
ou companheiros de martírio no mesmo lugar e dia e pela 
mesrna causa, todos são celebrados com o rito de cjue goza 
o santo próprio do lugar. Se êle está inscrito no calencíário 
com os outros santos com o rito duplex ou semiduplex, to
dos são celebrados com o rito que compete ao próprio do
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lugar. Mas nestes casos o nome e os pormenores da sua vida 
são separados e mencionados no primeiro lugar. (A. B. 
IX n. .5.)

Note-se que sc trata de santos companheiros inscritos 
no calendário c não no martirológio. Pois os companheiros 
inscritos no martirológio não têm ofício nem direito a ofício. 
(Piacenza, in nov. rub. p. 136.)

§ 175. AS V ÉSPER A S ORDINÁRIAS CANTADAS

896. O ofício divino soicne só é obrigatório  por direito co
mum nas igrejas catedrais e colegiadas, em outras igrejas 
por lei particular, se houver.

Onde não há obrigação do côro, as vésperas cantadas 
para o povo não precisam ser conformes ao ofício do dia, 
mas podem ser de outro ofício, p. ex., do SS. Sacramento, 
de Nossa Senhora. Os clérigos, obrigados ao ofício, devem 
recitar privadamente as vésperas do dia. (d. 3624 ad 12.)

2. Paramentos. 0  C veste a sobrepeliz e o pluvial da 
côr do dia. Sé as vésperas são a cap. de seq., a côr é do 
ofício seguinte. 0  C não põe estola. (d. 2956 ad 5.) Mas, 
se depois das vésperas há bênção eucarística, já  nas vés
peras põe estola. Quando o C veste o pluvial, deve incensar 
0 altar, sc não veste, não é lícito incensá-lo. (d. 3844 ad 2.) 
Se 0 Santís.simo não está exposto no altar da função, pode 
scr incensado também o altar do santo, cuja festa ocorre 
(d. .3547), ou desde o altar a sua imagem, colocada perto 
do altar, ou a imagem do Menino Jesus no presépio' no altar 
lateral. Se o Santíssimo está exposto, outros altares não po
dem scr incensados, (d. 2390 ad 6.)

, 3. Inclinações. 0  C tira o barrete e íaz inclinação ao
SS. Nome de Jesus, de Maria, e do santo, de quem se reza 
o oficio ou a comemoração, ao Gloria Patri, ao SU nomen 
Domini benedictum  do salmo Laudate pueri. Faz a inclinação 
para o livro, quando está assentado, à cruz do altar, quando 
está de pé.

897. 4. Princípio. Chegado ao altar, genuflete no plano, 
ajoelha-se no degrau inferior e reza Aperi. Genuflete no de
grau, põe 0 barrete e vai para o banco. De pé reza Pater  e 
Ave, entoa o Deus in adjutorium, fazendo sôbre si o sinal da 
cruz e entoa a primeira antífona. As outras são entoadas 
pelos cantores, que, em caso de necessidade, podem cantar

1
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também a primeira. Depois de scr entoado o primeiro sal
mo, todos SC sentam até ao fim da última antífona.
898. 5. Capíiula. O C, de pé, canta a capítula e entoa o 
liino. O versículo e o responsório são cantados pelo còro, a 
antífona ao M agnificat pelo C. Entoada a antífona, o C sen
ta-se, levanta-se ao primeiro verso, do Magnificat, fazendo, o 
sinal da cruz, e vai para o altar. Tendo entoado, de pé, o 
liino Ave Maris Stella, Veni Creator Spiritiis, Tanínm ergo,, 
ajoelha-se, sem fazer antes genuflexão no degrau, do lado 
da epístola e permanece de joelhos durante tôda a estrofe 
(d. 1583 ad 7) e volta para o banco, onde entoa a antífona, 
ao Magnificat.
899. 6. Incensação do altar. 0  C genuflete no degrau infe
rior, sobe, beija o altar, põe incenso no turíbulo e incensa 
0 altar como antes do intróito da missa. Entrega o turíbulo’ 
ao M. de C. ou ao turiferário, vai ao meio do altar, faz in
clinação de cabeça à cruz, desce ao plano, genuflete e volta 
para o banco, onde é incensado, com três duetos duplos. 
Depois da repetição da antífona, o C canta Dom., vob. e a' 
oração. Se houver comemorações, os cantores cantam a an
tífona e 0 versículo, o C canta a oração. Depois o C: Dom. 
vobDc., os cantores; Benedicd/nus Domino, o C; Fidelium  
anirnce.

Depois vai para o altar, reza, de pé, Pater noster em 
voz baixa, diz Dominas d el. . ., o côro canta a antífona raa- 
riana própria do tempo de pé ou de joelhos conforme às ru
bricas, 0 C, de pé, 0 versículo e a oração e com Voz medío
cre: Divinum auxiliam. (C. E. 11, c. 3 sqq.) A antífona rna- 
riana não é obrigatória, onde não há obrigação do côro. (d., 
3574 ad 1.)

llí  S E C Ç Â O .

OS SACRAMENTOS E SACRAMENTAIS 

§ 176. 0  BATISM O
900. I. Preparativos. 1. São necessários; Óleo dos catecúme- 
iros, santo crisma, sal, concha para derramar a água sôbre 
a cabeça do batizando, bacia para recolher a água servida 
do batismo, se não escoa imediatamente para a piscina, sen
do proibido deixar cair a água na pia batismal; o algodão 
para limpar os lugares ungidos, duas estolas de côr branca 
e roxa, ou uma dupla (d. 3086 ad 7 ) ,  miolo de pão ou al
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godão para o sacerdote limpar os dedo:s„ ¥tíu; branco- o,tii capa 
ou toalha para impô-lo na cabeça da criança, vela dè cera,, 
•que se entrega ao padrinho, e livrw dos- hatízadbsv

'901. 2. '0 batismo deve ser coníetidb soíetLemertí:e,. i  é',, aorm 
tôdas as cerim<5nias do ritual. (Can. 737, §  Zl.)'- O batisimc» 

iprivad© 'i(igua de socorro) só é Kdto; em: pes%o> de mortc'. 
( ícân.'7S9) «  exige, se é conferido por u®i saeeidtofe ow diâ- 
xono, as cerimônias, que seguent a  batissH>> no* Eituali ce>- 
rimônias omitidas devem ser supridas quainto) m te s  mai %;ne-- 
ja. (Cân. 759.) ' ' ’

3. Em casa o batismo solene não: pode ser admjm^;a«lbi 
fora de perigo de morte, a não ser cm caso- extraordinário, 

'Com licença do ordinário do lugar e  (pando» se; te ta ;  de llu- 
gares notavelmente afastados da m:atrfe; ou. de osatôri®) pú- 

- blicQ.
A ninguém é permitido batizar- soienetnenle' amtes de 

: nascer ou (lepois do- pôr do sol, a não ser errar licefEça db) or
dinário do lugar, ao menos presumida, num caso m feate  c 
imprevisto. (C. B. n. 180.)

"•'902. 4. Interrogatório prévm. P ara  evitar difienldádes re
pentinas, tomeni-se as informações neccssártas ( f f i t  t. II!
c. 1 n. 0 9 ) :  1. Se pertence a criança: ã fr^ u e s ia ?  (Câiji., 
738, § 2.) 2. Como se chama a criança? 3. Quandio nasccrt?
4. Não se pergunte; “c filho legitimo?” Quase sempre a res
posta será afirmativa, apesar do casamento sô civil dos pais. 
Mas pergunte-se; “Os pais são casados pela religião?” Quan
do se responde que sim, tem-se a legitimidade da prole,

5. Foi batizado em casa? Quem fêz o batizado? Conio 
fêz? Se foi leigo; há testemunhas de que a pessoa batizou 
corretamente? (Cân. 742, § I .)

6. Nome dos pais. 7, Nome dos padrinhos. Se vieram 
mais de dois, não é preciso declarar que é proibido ter mais 
de dois. Mas assente no livro os dois primeiros, para evitar 
sérias dificuldades. 8. Se são católicos.

903. 5. Se um dos padrinhos é incapaz para as funções de 
padrinho, sendo mação declarado, pecador publico, casado s(') 
civilmente, mulher vestida sem pudor, o sacerdote contente- 
se com a parte apta para isso. Se os dois são incapazes e 
não se podem recusar sem grave incômodo, nem há tempo 
para consultar o ordinário, o sacerdote batiza a criança coim/
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se OS padrinhos estivessem  ausentes e não escreva os no
mes dêles no livro dos b atizad os. (C. B. n. 175.)

Neste caso se batiza praticamente sem padrinhos legais e as 
pessoas que tocam na criança no ato do batism o não contraem pa
rentesco espiritual com a criança batizada. P or isso os sens nomes 
são omitidos na ata do batismo.

Não é preciso fazèr perguntas odiosas, para descobrir os defei
tos mencioTiados nos padrinhos, porque a lei tra ta  de deficiências 
notórias e públicas. M as sempre é necessário perguntar se os padri
nhos são católicos. Pois, se o não forem, não podem ser padrinhos. 
Repeli-los, causa facilmente n apostasia de tôda a família. P or isso 
SC deve agir conforme foi dito. Se um é católico, sirva êste de padri
nho e o nome dêle se escreva no livro de batizados. Se os dois são 
hereges e não é possível achar pessoa católica apta, consideram-se 
como não presentes, faz-se o batismo com o auxílio material destas 
pessoas, mas os nomes dêles não se assentam  no livro dos batiza
dos. “E ’ melhor batizar sem padrinho, se não houver outro meio.” 
(S . Off. 12-12-1860, A. S. S. X X V I, p. 448.) O vigário não deixará 
de avisar os pais em ocasião oportuna que em tal caso procederam 
muito mal.
904. 6. 0  pároco atenderá para que ao batizando seja im
posto um nome cristão. Se, porém, o não conseguir, acres
centará ao nome dado pelos pais o nome de algurn santo 
e inscreverá ambos os nomes no üvro dos batizados. (Cân. 
761.) Nem é preciso pedir a licença dos padrinhos. 0  direito 
canônico dá a autorização neces.sária. (P . C., n. 182.)

M as muitos nomes são abreviação de nome de Santos. P . ex., 
Ramão, Raim undiis; üen i, E agcn h is ; Ceei, Ccccilia; Rucieri, Rizieri, 
R ogeriu s; Finoca, Fini, Fifi, Jo s ep h ;  B ibi, B ib ian a ; Amélia, Mili, 
Aim iliiis; Cülita, N icolau s; Cotica, C lotildis: Guiomar, N. S. Guia 
do M ar; l.ia, jà l ia ;  Lola, Dolores, M. S S .; Olga, Ó legarius; Ado, 
A dolphus; Gillès, A qailles ; Oberon, A lbericus; Alice, E lisabeth ; Asta, 
A/rastns;«; Nina, Antonius; Arno, A rnoldus; Bela, Beta, Beleta, Lili, 
E lizabeth ; G ita, B rig itta ; Dina, B erm rd in iis ; F la , H elen a; Z ita, F e
licitas; Fnzio, H enricus; Armando, H erm annus; Hona, H elena; Neli, 
C ornelius; Laura, Laurentius; Cuno, K onradus; Vico, Ludovicus; 
Mia, Mizzi, Mimi, M aruca, M aria; Mina, Minha, Vilma, Elmo, Gu- 
lielm us; Udo, O tto; Raul, Ralf, Rudá, R udolphus; Ulla, U rsula; 
Vali, V aleria ; Vera, Veronica.
905. 7. O rito do batismo dos párvulos pode-se usar ,com
os meninos até à idade de 14 anos. (C. P., n. 166.) Mas
os párocos não batizem os maiores de 7 anos, sem que se
jam previamente instruídos na doutrina, sem que saibam ao 
menos os principais mistérios da religião e tenham as disposi
ções necessárias. (C. P., n. 163.) O batismo solene celebra- 
se sempre nas matrizes ou igrejas que tenham provisão de 
pia batismal. (I. c. n. 165.) E ’ permitido repetir as per
guntas em língua vulgar, contanto que primeiro sejam feitas 
em latim. (Cone. P.' A. L. n. 500.) 0  bispo pode permitir
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que se faça o rito pro pnrvulis por uma causa grave c ra
zoável (cân. 755, §  2 ) ,  no batismo de adultos, mas nao 
privada.

90f). IL Rito do batismo. 1. O ministro do batismo, sein 
barrete (Rit.) , começa as cerimônias à porta da igrcja.

2. T er exsLifjlet: sopra très vêzes sôbre o rosto, não 
eni forma de cruz, mas como para apagar uma chama.

3. Ao accipe signum, traça com o polegar o sinal da 
i cruz na fronte c no peito sôbre os vestidos.

4. Ao Omnipotens sempiterne, põe a mão direita sôbre 
a cabeça do neôfito, tocando-o levemente por um momento

' e conserva a mão estendida durante a oração.
1  5. Toma um pouco de sal bento entre o polegar e o

indicador e luete-o na bôca da criança: accipe sal. . .
6. Dizendo o exorcismo, traça três vêzes o sinal da cruz 

sôbre a criança e, ao E i lioc sigmim, na testa da criança.
7. Ao Æternum ac justissimam, impõe a mão como foi 

dito em 0 n. 4.
8. N., ingpedere (se são mais de uma criança; ingre- 

dimini), impõe a ponta esquerda (Rit. n. 10) da estola no 
peito ou na cabeça da primeira criança; as outras seguem-na.

907. 9. Era caminho para a pia batismal reza em latim
Credo c Pater; os padrinhos podem rezá-lo em lingua vul
gar. (d. 3535 ad 10.) '

10. Antes de entrar no batistério, com as costas voltadas 
para a grade, diz Exorcizo te.

11. A insalivação faz-se com o polegar, e não com o 
indicador (Rit., n. 1 3 ) ;  a forma de cruz não está prescrita.

12. A Linção com óleo dos catecúmenos faz-se fora do 
batistério a) no peito e nas costas entre as espáduas; b) em 
forma de cruz, duas vêzes; c) com o polegar da mão direita;
d) dizendo uma só vez: E go te linio; e) limpando com al
godão as partes ungidas logo depois de cada unção.

13. Tira a estola roxa e põe a branca.
14. Entra no batistério seguido dos padrinhos.

908. 15. A madrinha ou o padrinho sustenta a criança ho
rizontalmente sôbre a pia batismal com o rosto voltado para 
o ministro, de sorte que a água corra sôbre a testa. Os dois 
padrinhos toquem na criança durante o batismo.

4 5 4 _______ _ R e 11 s, Curao de Liturgia  '
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16. Na forma do bati.smo deve dizer-se no princípio o 
notne {Joannes, e g o . . . ) ,  no fim oniite-se Arnen. (d. .1014 
ad 3.)

I 17. E ’ preferível que os padrinhos enxuguem a cabeça 
da criança.

d 8. Sc houver dúvida se o batismo foi válido, diz-se: 
N. (P etre. . . )  si non es baptizatus, eg o . . .

19. A itnção com o crisma faz-sc no vértice, cm forma 
de cruz, e não na testa. Limpa-se com algodão o lugar un
gido. '

20. O véu branco põe-se sôbre a cabeça, e não sôbre o 
peito.

21. Acende-se a vela e entrega-se ao padrinho.
22. Limpam-se os dedos com sal ou algodão, que se 

deita na piscina.

909. 23. No batismo de muitas crianças, as cerimônias de
vem fazer-se sôbre cada uma delas, as oràções, porém, se, 
rezam no plural sôbre tôdas. No ritual as cerimônias res
pectivas têm a rubrica Singulariter singulis. À oração Onini- 
potens (n. 5 )  e /Eternam  (n. 9) primeiro impõe-se a mão a 
cada uma e depois, conservando a mão estendida sôbre tôdas, 
reza-se a oração. Recotnenda-èc muito que o piedoso cos
tume de consagrar as crianças batizadas a Maria Santíssi
ma, se conserve e se introduza, onde não houver. A fór
mula está no App. XXV. (C. B. n. 174.)

24. 0  modo dc receber a abjuração de acatólicos, ver 
C. B. Ap. XXIV, p. (86 ) .

Caso de se deparar um acatólico moribundo. E ’ preciso 1) veri
ficar, sendo possível diante de testem unhas, o desejo do moribundo 
de abraçar a fé católica, por êle m anifestado ao sacerdote ou a ou
tra pessoa. 2 ) verificar a validade do batism o recebido, ,se o tempo 
0 permitir. 3 ) excitar o moribundo a fazer, sendo possível, o ato 
de fé nos principais mistérios da religião. (C. B. n. 170, § 3.": Deus 
Criador, Trino, Céu, inferno, Jesus Cristo feito-homem, Cruz, M.a- 
ria. M ãe Imaculada, Igre ja  C atólica.) 4 ) Ato dc contrição, (p. ex,, 
“Meu Jesus, m isericórdia!” ) 5 )  Imediatamente conferir o batismo 
sob condição ou absolutam ente, se constar que nunca foi batizado, 
omitindo-se. as cerim ônias que precedera o batismo. As que seguem 
podem se fazer, se houver tempo. 6 ) Ouve-se o , melhor possível a 
confissão e dá-se a absolvição, sob condição, das censuras e peca
dos. A faculdade de absolver um moribundo têm todos os sacerdo
tes. 7 ) Sendo possível, o moribundo seja  instruído e receba o viático. 
8 ) Extrem a-unção, bastando para recebê-la a intenção iritcrpreta- 
tiva. (C. B ., p. (9 7 ) .)
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§ 177. ADMINISTRAÇÃO DA S. COMUNHÃO 
FORA DA MISSA

910. 1. O ministro ordinário da s. comunhão é o saccrdQte, 
0 ministro extraordinário é o diácono autorizado pelo otdi- 
nário ou pelo pároco, por causa grave. (Cân. 84.5, §  2.) No 
fim do rito o diácono pode e deve dar a bênção com a mão. 
(Pont. Com. 13-7-30.) Podem também dar, em caso dé ne
cessidade, a si mesmos a comunhão.

2. Comunhão fora da missa é chamada também *a que 
se distribui imediatamente antes ou depois da missa privada. 
(Rit. IV, 2, n. 13.) A comunhão não se pode distribuir nas 
missas celebradas no altar da exposição nem dentro nem 
tora da missa, a não ser que haja necessidade ou causa grave 
ou um indulto especial, nem mesmo se houver costume, (d. 
3448 ad 1; 3482.) Isto vale também para as igrejas paro
quiais rurais. Mas neste caso se pode armar um altar com 
tabernáculo amovível para alguns dias, colocar bancos em 
redor e distribuir a s. comunhão, (d. 3525 ad 2 ; 3576 ad 
6; Decr. t. V p. 708.)

E ’ para desejar que os fiéis comunguem durante a s. 
missa, ou logo depois da comunhão do celebrante. (C. B. n. 
223, § 3 .)  Isto contudo não favorece o rigor demasiado em 
dificultar a comunhão fora da missa.

3. O sacerdote veste a sobrepeliz e a estola branca ou 
da côr do ofício do dia, no dia dc finados branca ou roxa. 
Ao receber a s. comunliáo os sacerdotes e diáconos usam es
tola branca ou da côr da do celebrante. (Rit. IV, 2, n. 4.)
911. 4. Depois de lavar as mãos, precedido do ajudante, 
vai ao altar com as mãos postas ou levando o corporal na 
bôlsa (d. 2850 ad 3 ) ,  nunca sem a bôlsa. (d. 2146.) A paia 
só não é suficiente para esta função, (d. 2392 ad 4.)

5. O ajudante reza o confiteor. 0  sacerdote não pode 
rezá-lo a não ser que falte absolutamente um ajudante idô
neo. (d. 3488 ad 3.) Neste caso o sacerdote reza-o ou in
clinado como no princípio da missa ou enquanto desdobra 
0 corporal e abre o sacrário. (Solans ed. 11, n. 215, diz que 
êste modo é costume geral na Espanha.)
912. 6. Sempre se usa M isereatiir vestri, embora só uma 
pessoa comungue. (Na comunhão de um doente: mis. tiii.) 
Tôda a fórmula de Domine non. . . deve-se proferir em voz 
alta, e não só as três primeiras palavras. Dizendo: Ecce
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Agnus Dei, não levanta a s. hóstia para abaixá-la, mas sus- 
tenlando-a levantada acima da âmbula, diz devotamente, sem 
fazer ]iausa nas palavras: Domine, non sum. . .

7. O sinal da cruz com a s. hóstia prescrito antes de 
pô-la na língua do cornungante, pode scr pequeno. Ao SS. 
Nome de Jesus inclina-se a cabeça. A patena da comunhão 
está prescrita. (S. C. de sacram., 26-3-1929 ; cf. n. 718.)
913. 8. Quando todos comungaram, o .sacerdote, levando 
na mão direita a patena da comunhão, volta para o altar sem 
dizer nada, coloca a pixide sôbre o altar, genuflete, e só 
depois disso começa a rezar: O sacrum conviviam. . . ,  lim
pando a patena sôbre a pixide, fecha a pixide, lava (antes 
da reposição) e enxuga os dedos, que tocaram o SS. Sa
cramento e, sem genuflexão, coloca a âmbula. no taberná- 
culo, genuflete, fecha o sacrário.
914. 9. Durante estas cerimônias, o sacerdote reza; O sa 
cram . . . com o versículo e a oração. No tempo pascal e na 
oitava de corpo de Deus acrescenta-se (fora da miss^. de 
réquie) aleluia à antifona, versículo, e responsório. No tem
po pascal em lugar de: Deus qui nobis, reza-se: Spirit um 
no b i s . . .  Póscomunhão do sábado santo. As duas orações 
têm conclusão longa.
915. 10. Tendo o sacerdote fechado o sacrário, dá logo a 
bênção. Quando a função for antes da missa, coloca primeiro 
0 cálix no corporal, dá a bênção e abre o missal. A bênção 
deve-se dar sempre, mesmo quando sc distribui a s. comu
nhão antes da missa e se sabe que os fiéis ficam até ao fim. 
(d. 4257 ad 7.) Omite-se antes c depois da missa de réquie. 
Usa-se a fórmula: Benedictio Dei omnipotentis, etc., sem ós- 
culo do altar; mas elevando os olhos, o C levanta as mãos 
e faz inclinação da cabeça à cruz.

11. Quando não se pode evitar a distribuição da s. co
munhão diante do Santíssimo exposto, tome-se cuidado de 
não voltar as costas a Nosso Senhor, durante as orações ao 
altar.
916. 12. Se fôr preciso que outro sacerdote durante a mis
sa distribua a s. comunhão no altar-mor a)* o celebrante, 
depois do Sancíus até depois da comunhão, retira-se um 
pouco para o lado do livro, sem fazer genuflexão; b) estan
do ocupado com outras partes da missa, ao E cce agnus D ei 
e 0 tríplice Domine non. . . põe-se de joelhos. Depois pros-

' fiV
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segue a missa, sem atender às demais cerimônias do outro 
sacerdote; c) êste por sua vez coloca o SS. Sacramento na
quele lado do altar, em que estorvar menos. Deve observar 
tôdas as cerimônias desde o confiteor até à bênção dada 
por êle.

917. 13. Imediatamente antes e depois da missa cantada e 
conventual, o sacerdote com os paramentos da missa não 
pode distribuir a s. comunhão, (d. 4177 ad 3.)

14. Para a emissão e renovação dos votos de religio
sos dentro da missa, observa-se o rito seguinte, (d. 3836.)

O C encarregado de receber os votos, toma o SS. San
gue, diz depois do confiteor: Misereatnr, Indulgentiam, 
E cce. . ., etc.; sustenta na mão a s. hóstia e volta-se para 
os que fazem profissão. Cada um dêles lê por sua vez a sua 
profissão e, terminada esta, recebe logo a s. comunhão.
918. Na renovação dos votos, o C, voltado para o altar e 
sustentando o s, hóstia na mão, espera até que os que reno- 
vam-denham proferido a fórmula dos votos. Êstes, a não ser 
que sejam poucos ou as constituições prescrevam outro mo
do, todos juntos proferem a fórmula dos votos e depois

V  ■

§ 178. A COMUNHÃO DOS EN FERM O S

919. 1. Conforme o Canon 847 o viático seja levado publi
camente, se não urge a necessidade ou urna justa e razoável 
razão acon,se!ha outra coisa a juízo do Ordinário do lugar. 
Quando o viático é levado publicamente, seja observado o 
costume louvável de cantar cm caminho os benditos e, se 
não houver, seja introduzido prudentemente. (C. B. n. 214.)

í-*rincipalmente a comunhão pascal seja levada aos en
fermos com a maior solenidade possível. (C. B. n. 214.) 
O viático privadamente pode ser levado, sendo preciso, a> 
cavalo, em carro de estrada de ferro, em automóvel, não, 
porém, em bicicleta a não ser em lugares afastados, etn caso 
de urgência e por falta de outro veículo. (C. B. n. 217.)
920. 2. Comunhão privada  ou oculta. 1. Para sacramentar
um doente, o sacerdote prepara numa malinha todo o ne
cessário para as santas funções: a cruz, duas velas, água 
benta, água batismal, santos óleos com algodão, campainha, 
SC íôr possível, ritual.

www.obrascatolicas.com



II. Liturgia Especial. Sacram entos c Sacram entais 459

2. Lava as mãos, acende duas velas, veste a sobrepeliz 
e a estola branca, leva o corporal na bolsa para o aliar, es
tende Q corporal, abre a píxide pequena colocada antes no 
altar e põc-na sôbre o corporal, abre o sacrário, genuíletc, 
tira a âmbula, abre-a, genuíletc, deita na píxide pequena as 
s. partículas necessárias, genuflete, fecha a píxide pequena 
c a âmbula, lava os dedos, coloca a âmbula tio sacrário, ge
nuflete, fecha, tira e guarda a chave, coloca a píxide dentro 
de um corporal e assim envolvida na bôlsa com o sanguinho.

2. Tira a estola e a sobrepeliz, que leva consigo na ma- 
linha, apaga as velas. Nunca se toca no Santíssimo, sem ter 
a estola no pescoço, não ba.sta tê-la na mão ou no bôlso 
do manto. Toma, portanto, a estola, depois a píxide, cuja 
corda põe em redor do pescoço, veste o sobretudo, que co
bre a estola e a píxide, e acompanhado de um fiel católico 
(C. B. n. 217) com a malinha põe-se a caminho, rezando 
M iserere mei, etc., e outros hinos e salmos.
9 2 Î .  3. Se a comunhão não precisa ser oculta, depois de
ter colocado a píxide dentro da bôlsa, põe-se de joelhos na 
borda do supedâneo, toma o véu de ombros, se não o tiver 
já  desde o princípio, levanta-se, genuflete, toma a bôlsa, põe 
a corda em redor do pescoço, segura cóin as mãos as duas 
extremidades inferiores da bôlsa e põe-se a caminho, re
zando Miserere, etc. Um clérigo com lanterna acompanha-o, 
e toca a campainha “sem interrupção.” (Rit.)
922. 4. Uma atenção especial requer-se, quando o sacer
dote anda a cavalo. Nunca se atreva a guardar a píxide pe
quena no bôlso da batina. AIttn de ser inconveniente e con
tra as rubricas, corre o perigo de perder o SS. Sacramento, 
portanto de uma grave irreverência. Ponha a corda da píxi
de em redor do pescoço e segure também a estola, ao me
nos por um alfinête, que junte as duas extremidades. Por 
reverencia ao SS. Sacramento prive-se de conversar com o 
companheiro e adore humildemente a Majestade divina, que 
traz sôbre o seu peito.
923. 5. Entrando no quarto do doente, diz: Pax huic do- 
rniii, etc. Põe a bôlsa com a píxide na mesa' preparada. Se 
nada está preparado, coloca na mesa a cruz, a água benta, 
duas velas, que acende, e por fim a bôlsa. Não abre a pí
xide. Manda vir água com uma colher das de sopa. Veste a 
sobrepeliz e a estola, genuflete, borrifa o doente e o quarto
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coti! água benta, dizendo; Asperges me, etc., o primeiro 
verso do Miserere, Gloria Patri e repete a antífona. Volta-se 
para o Santíssimo, genuflete, reza de pc as orações do ri
tual e prepara o doente, se fôr preciso.

f). Abre a píxide, genuflete c, voltado para o doente, diz; 
Misereatnr tiii ou vestri, se são mais de um, E cce Agnus, D o
mine non sum, palavras essas, que, conforme o ritual (n. 19), 
também o doente deve dizer em voz baixa, ao menos uma 
vez. Depois: Corpus Domini. . . ou Accipe f  rater viaticum. . .
924. 7. Coloca a píxide, depois de a ter purificado breve
mente com o indicador, na mesa, lava os dedos na água, 
com que encheu a colher e dá esta água ao doente. Êste 
método é preferível, se não houver circunstâncias que o im
peçam. O novo ritual não o prescreve mais, mas também não 
o proíbe. Indica que a ablução, feita num cálix de água, 
dada ocasião, se deite na piscina ou, se esta faltar, no fogo. 
(Rit. n. 22.)  Neste caso tome-se pouca água, porque as fa
mílias pobres não dispõem de grande fogo. Depois o sa
cerdote, voltado para a cruz, reza Dom. vobisc. e a oração 
e dá a bênção com a mão, dizendo: Benedictio Dei Omni- 
poíentis, etc.

925. 8. Se ainda guarda uma partícula (o que, fora da 
necessidade da comunhão privada, é prescrito, Rit. n. 2.3), 
depois da oração mencionada, toma o véu de ombros, genu
flete, põe a píxide na bôlsa e dá a bênção ao doente sem
dizer nada. 0  ajudante toca a campainha. Se isto não é
possível, o sacerdote avise ao doente, que vai receber a bên
ção eucarística. Do contrário ela passa despercebida. Volta 
para a igreja, rezando o salmo Laudate Dom. e outras ora
ções. Na igreja coloca o SS . Sacramento no altar, genufie-
te, reza de pc; Panem de ccelo (iio tempo pascal e na oitava 
de corpo de Deus com aleluia), Dominus vob. (sem Domine 
exaudi) e a oração com conclusão breve. Onde é costume, 
meio voltado para o povo anuncia as indulgências dizendo, 
p. ex.: “Todos que acompanharam o Santíssimo, ganham as 
indulgências concedidas por êste ato de devoção.” Genu
flete e dá a bênção corn o SS. Sacramento sem dizer nada. 
A píxide com as s. hóstias é colocada no tabernáculo e puri
ficada na missa seguinte. Na sexta-feira santa a bênção 
coni o SS. Sacramento é dada no quarto do doente, mas não
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no lugar fora da igreja, onde .sc guarda o SS. Sacramento, 
(d. 2.383.)

0  C. B. n. 214 determina que o sacerdote anuncie aos 
fiéis as indulgências concedidas aos que acorn[)anham o viá- 
tico. (Ver C.^B. p. (1 7 2 ) .)
926. 9. Numa casa religiosa o sacerdote que administra a
s. comunhão tira a âmbula do sacrário (como n. 3 ) ,  toma 
o véu, e, precedido de um acólito com lâmpada, leva o San
tíssimo ao quarto do doente, volta à igreja, reza as orações 
prescritas e dá a bênção.
927. 10. Num hospital católico em geral não se permite a 
administração oculta da s. comunhão. As condições enume
radas no ritual (n. 2 7 ) ,  que a justificam, são só duas: a) 
viagem longa; b) impossibilidade de tornar a trazer para a 
igreja o Santissimo com a reverência devida. Nem uma nem 
outra destas razões existe em tal lugar. Procede-se como 
em o n. 9.
928. 11. Se a enfermaria está tão perto da capela, que os 
doentes possam ver o altar ou ao menos ouvir o sacerdote, 
pode-se administrar a s. comunhão fora e dentro da missa 
como de costume. Reza-se no altar: Misereaiir, Ecce, Do
mine non. . . Acompanhado de dois acólitos com velas acesas 
leva o SS. Sacramento debaixo da umbela aos dpentes. (d. 
2672; 3322.) Se a comunhão se der fora da missa, é preciso 
rezar O sacrum conviviam . .  . e dar com a mão a bênção.

12. Se os doentes estão em outro andar ou em outra 
ala, deve-se seguir o rito comum: preparar uma mesa, etc.
929. 13. Se os doentes estão em quartos diferentes da mes
ma casa ou do mesmo hospital, basta que o sacerdote ou 
diácono reze só no primeiro quarto tôdas as orações antes 
da comunhão dos enfermos no plural, nos outros quartos diga 
só: M isereatur. . ., Indulgentiam . . . E c c e . . .  uma vez D o
mine non s u m ...  Accipe f r a t e r . . .  ou Corpus D om in i...  
No último quarto acrescente: Dominus vobisc., etc., e dá, 
se houver uma s. hóstia consagrada, a bênção eucarística. 
Tendo voltado para a Capela, reza as outras orações pres
critas. (S . R. C. 9 jan. 1929.)
930. 14. Não se restringe só aos doentes o direito de re
ceber o Santíssimo Sacramento em casa; têm-no todos os 
que se acham impossibilitados de o receber na igreja (Cone.

i r
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Plenar. L. Am. n. 52.3; C. P., n. 2 4 1 ) :  a mãe que não pode 
deixar o filho doente, a enfermeira que não pode sair do 
isolamento, os débeis e velhos que não podem ir à igreja, 
podem comungar em casa. (Cf. S. C. de Sacrani. 5 jan. 
1928: A. A. S. 1928, p. 79.)

15. Os doentes que há um mês se encontram de cama, 
sem certa esperança de, convalescer em breve, a conselho de 
seu confessor podem comungar uma ou duas vêzes por se
mana, embora antes tenham tomado algum remédio ou al
guma coisa em forma de bebida. Doentes são também os 
fracos por velhice ou debilidade; os que não podem íicar de 
cama; aquêles que por algumas horas podem deixar a cama 
e até poderiam comungar numa igreja vizinha. (Vermeersch.) 
O mês a contar é de 30 dias; Cappello permite 26,, 27 dias. 
Duas vêzes: permitir mais, seria pecado mortal para o con
fessor. Mas o doente pode usar do privilégio; ainda quando 
nos outros dias, apesar da dificuldade, comunga em jejum. 
Em forma de bebida: por exemplo, caldo de carne, café, lei
te, mesmo misturado com pão ralado ou sêmola, ovo diluído 
ou cozido levissimaniente; não ôvo duro. (Vermeersch, Theol. 
mor. ÍIl, p .  338.)

!6. “Nos lugares rurais, tôdas as vêzes que se levar a s. 
comunhão aos enfermos, pode-se distribuir também a ou
tros, fiéis fora da igreja em lugar santo ou decente ou ho
nesto, com licença do ordinário do iugar, a que deve ser ou
torgada em cada caso e só para uma vez.” (C. B. n. 227, §■ 
2.) Se num caso imprevisto não se pode pedir a licença, 
é lícito presumi-la.

17. Np caso de o doente vom itar depois da comunhão, Verm eersch, dã 
a  instru ção  seguinte. Sc  a sag rad a h óstia  aparece nãn corrom pida e o> 
doente por n ojo  não a toma, é m ister conservá-la em lugaV s a -r ld o  
ate que e_sleja corrom pida e d e itá -la  no sacrário , P a ra  acelerar a  ro r ?

proibido a crescen tar certa  quantidade de água. Se 
^ b o r a  nao apareçam , ainda se possam  achar no vôm ito espécies sacra-i 
m entais, queirne-se p vom ito e a cinza se dede no sacrário ." (R u b r de 

14.) Theol. mor. I I I ,  p. 349. Consegue-se sep arar a hóstia do 
acrescentan d o-se num a b acia  água suficiente. P a ra  queim ar o 

vomito, e indispensável absorvê-lo  em algodão ou ou tra  m atéria  inflam ável 
® esp ecies aparecem  espum osas, é sinal de corru pção; não são mais 

■4’^°' passou tan to  tem po depois do acidente, que não pode 
nayer especies sacram entais no vômito, não é preciso queim á-lo O sacer- 

A  acontecer ta l acidente na m issa, não deve nem pode m ais
consag rar. (F a lise , Lu go.) A tosse ou o. vômito depois da sumpgão do SS. 
copa apanha-se prudentem ente com o cálix , tossindo p ara  dentro da

° "4 r a  solução. Se as espécies sagradas aparecerem  inteiras, 
se jam  consum idas devotam ente sem  ser necessário  que a pessoa que a s  
tom a e s te ja  em je ju m ; deve, porém, estar em estado de graça. Po-'s ó 
m ais conveniente consum i-las do que d e ixar due se corrom pam . (Theol 
mor. I I ,  n. 17o9.) N este caso sep ara-se  com uma colher a adorável h óstia ’ 
nao corrom pida, do vomito, d e ita -se  numa bacia  com b astan te  água parii 
lim pá-la, poe-se com a  mão ou de outro modo num copo de águ a limpa
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neste caso não se põe incenso no turíbulo outra vez. (1. c.) 
No fim da exposição deve-se dar a bênção (d. 3713) depois 
do canto do Tantiim ergo  e Geniiori. Estas estrofes não se 
podem separar cantando uma na exposição e outra na re
posição. (d. 4213 ad 2.)

Tontum ergo e Genitori com o versículo Ponem de cre
io  e a oração devem ser cantados (contari d eben f)  antes da 
bênção com o SS. Sacramento. (Decr. t. V p. 481 ; d. 3513.) 
A oração pelo papa, prescrita pelo C. B. n. 33 § 3 canta- 
se ou ao menos reza-se antes do Tontum ergo. (Ver n. 943.)

Na bênção do Santíssimo, que se faz no oitavo dia de 
corpo de Deus de tarde, não se acrescenta mais aleluia ao 
versículo Ponem de ccelo, porque já  se dizem as vésperas da 
festa do S. Coração de Jesus. (Brun. 16-5-39; Eph. Lit. 
1839 p. 106.)

6. Fora da exposição soleníssima de XL Horas, não 
está prescrito velar as imagens no altar da exposição. (Gar- 
dellini in Instr. Ciem., § III, n. 7.)
935. 7. São permitidos cantos na língua vulgar diante do 
SS . Sacramento, (d. 3124 ad 7.) Porém, o Te Deiim  e ou
tras preces litúrgicas devem ser cantadas peio côro só em 
língua latina, (d. 3537 ad 3.) O Te Deum  (exceto: Te ergo 
qncesumus), M agnificai, Benedictns, Regina cceli cantam-se 
de pé. Mas os cerofcrários não se levantam, (d. 4224.)
936. 8. A tunção propriamente litúrgica é a bênção euca
rística desde o Tontum ergo  até à cruz formada com a cus
tódia inclusivamente. Por isso não é permitido interrompê-la 
por qualquer oração ou canto. (d. 2791 ad 2.)

9. Para a exposição basta que o sacerdote esteja re
vestido de sobrepeliz e estola, porém nunca basta estar só 
com alva, cingulo e estola. (d. 3697 ad 12.) Para dar a bên
ção eucarística é preciso vestir o pluvial. (I. c.)
937. 10. Inclinações diante do Santíssimo exposto: 1. Quem 
está ajoelhado, não faz inclinação profunda de cabeça ou 
do corpo, mas só inclinação medíocre da cabeça e módica 
dos ombros. 2. Quando o diácono faz genuflexão ao abrir 
e fechar o tabernáculo, os outros podem fazer inclinação me
díocre, se fôr costume. 3. Ao levantar-se para cantar {stans 
dicat Oremiis Rit. IX, 5, 5) Òremus e Deus qui e ao ajoe
lhar-se depois, não se faz inclinação. 4. Nem o diácono nem 
0 assistente, se houver, faz inclinação antes de se levantar
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para subir ao altar ou depois de descer. 5. Antes de se le
vantar para pôr incenso no turíbulo, faz-se inclinação me
díocre. 6. Só os que estão em pé fazem as inclinações ocor
rentes durante as orações, p. ex., Oremus ou ao SS. Nome 
de Jesus. 7. ()uando o acólito se levanta para ir à credencia 
e trazer o véu de ombros, não faz nenhuma reverência. Mas 
se passar pelo meio, faz genuflexão simples, (d. 4179 ad í -4 .)

A bênção com o .SS. Sacram ento náo se ja  muito frequente, (d. 
iSOÜ; 1320.) Contudo se pode dar mais que uma vez na mesma igre
ja  e no mesmo dia com licença do bispo (d. 3438, ad 5) por oca
sião de pias congregações, ou por devoção; mas não durante a 
exposição das 40 horas. (d. 3448 ad 3 .) E ’ permitida durante a 
oitava de corpo de Deus, guardando-se as prescrições. (Ver núm. 
436.) Durante o mês de outubro, p. ex., nas freguesias rurais, pode- 
se dar a bênção eucarística solene costumada, devidamente conce
dida pela autoridade competente, de manhã, finda a última missa. 
Uma segunda de tarde está autorizada pelo d. 3666, prescrevendo-a 
com a recitação do rosário e da ladainha lauretana (d. 3650 ad 5 ; 
Decr. t. V. p. 4 3 6 ), quando estas orações não se rezaram durante 
a missa.

L A  b ê u ç ã o  s o l e n e

938. 1. 0  C veste a sobrepeliz, a estola e o pluvial. Se está 
acompanhado de diácono e subdiácono deve vestir a alva e o 
pluvial, (d. 3799 ad 1.) 0  manipulo não se põe.

2. Os paramentos são sempre brancos. Se a bênção fôr 
logo. depois da missa ou das vésperas, os paramentos têm 
a côr do ofício. (Encarnado, verde, roxo, d. 35.59.) 0  véu 
dc ombros é sempre branco, (d. 2562.)

1. 0  DIÁCONO OU A SS IST E N T E

939. 0  D lava as mãos, veste a sobrepeliz, põe, se é sa
cerdote, a estola no braço esquerdo; se não c sacerdote, pode 
vestir a estola. Ordinariamente o assistente não põe barrete. 
Vão para o altar, o C atrás do assistente ou dos MM ou 
os MM acompanham o C segurando a orla do pluvial. Tendo 
chegado diante do altar, entregam os barretes e genufletein 
no plano. 0  C e os MM ajoelham-se para adorar o SS. Sa
cramento ( “orat aliquantulum” . Rubr. missal, parasceve, Bal- 
deschi, Vavasseur-Haegy), fazendo pequena inclinação. O 
assistente, sendo sacerdote, põe a estola com ou sem ósculo, 
(d. 2990 ad 1.) Sem fazer inclinação, sobe ao altar, esten
de 0 corporal, abre o tabernáculo, genuflete com as mãos 
postas, retirando-se um pouco para o lado por causa do C, 
pega a cápsula com a s. hóstia, fecha o sacrário, põe a cus-
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tódia sôbre o corporal, tirando o véu, se não o fêz antes, tira 
a s. hóstia da cápsula, põc-na na custódia, fecha a custódia 
e coloca a cápsula ou no sacrário ou no corporal, o cjue não 
é preciso se a s. hóstia está incluída entre dois cristais; de
pois coloca a custódia no rneio do corporal, faz gcnuílexão 
simples (d. 4141 ad 7 ) ,  rctirando-se um pouco para o lado, 
coloca a custódia no trono e genuflete. Se, para chegar ao 
trono, fôr necessário sair do altar, é acompantiado de dois 
acólitos corn tochas e de outro com a umbela. Se a cápsula 
estiver em outro altar, vai lá, cobre a cápsula com o véu 
e volta ao altar da exposição acompanhado de acólitos com 
tochas e umbela. (Em caso de necessidade bastará uma vela; 
C. P., Ap. VI, n. 35.) Colocada a custódia no trono, genu
flete e desce pela esquerda. Sendo sacerdote, tira a estola. 
Se tocar na s. hóstia, lava os dedos.

No apêndice do C. E ., p. (334), ind ica-se o modo de proceder na ex 
posição do SS. conservado em vasos litú rg icos d iferen tes.

§ l.»  Se a sagrada h óstia  estiver na luneta, depois de estender o cor
poral, t ir a  o véu da custódia, e o en trega  a o . cerim on iário  p ara  o dobrar 
e lev ar p ara a credência. A bre o sacrário , faz genu fiexão, t ir a  a  luneta 
0 a  adap ta à custódia, que põe no meio do corporal.

§ 2.“ Se, porém, estiver o crescente em âm buia própria, estendido o 
corporal, e desvendada a custódia, abre o sacrário , genuflete, ex tra i e des
cobre a âm bula, faz nova genu fiexão  e põe o crescen te na custódia.

§ 3.» Se estiver n a píx id e da sagrad a reserva, aberto  o .sacrário, ge
nuflete, tira -a  e descobre, faz nova genufiexão, tom a a  sagrad a hóstia e 
põe no crescen te ou lun eta que adapta à custódia, en cerra  a  píxide no 
sacrário  e coloca a custódia no meio do corporal,

940. Todos o.s que se devem levantar, quando sc põe in
censo no turíbiilo, fazcin inclinação medíocre do corpo. 0  C 
vülta-.se para o lado da epístola; à sua direita está o D com 
a naveta, à direita do D o turiíerário. O D entrega a coiheri- 
nha sem ósculo, enquanto o S sustenta o pluvial. 0  C não 
benze o incenso, ajoelha-se, enquanto o D recebe o turibulo 
do acólito e passa-o ao C, pondo a parte superior das cor
rentes na mão esquerda, c a parte inferior na mão direita 
dêle, faz inclinação com Ole, sustenta o pluvial durante a 
incensação, recebe o turibulo c entrega-o ao turiferário. 
9 4 L  Entrega depois o livro ao C, mostra a oração sem se 
levantar e recebe o livro. Ao Tantum ergo, até Veneremur 
ceniui, faz inclinação medíocre do corpo; ao Genitorí mi
nistra 0 incenso e entrega depois a oração do Santíssimo. 
O assistente, sendo sacerdote, põe a estola, recebe o livro do 
C, levanta-se sem inclinação, sobe, genuflete um pouco re
tirado para o lado. Desce a custódia do trono, pondo-a no 
altar ou não. Pois os dois modos satisfazem ao d, 3975 ad 
4 : O D toma a custódia; de onde, não se diz. Entrega-a ao
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C de modo que este possa pegá-la pelo nó e pelo pê, vi
rando o lado anterior da custódia para si, põe as extremi
dades do véu .sôbrc as mãos dêle, se fôr preeiso, genuflete, 
põe-se de joelhos na borda do siipedâneo, faz inclinação n>e- 
díocre do corpo durante a bênção, sobe, recebe a custódia 
sem virá-la e coloca-a no corporal. Genuflete, de.sce, entre
ga a oração Deus seja  bendito. E' êste o uso romano. (I. c.)

Conforme o C. E., o D coloca a custódia sôbrc o cor
poral e 0 C mesmo tira-a do altar.

942. Terminados os louvores, o D sobe, abre a cápsula e 
depois a custódia, coloca a s. hóstia na cápsula, fecha-a e 
põe a custódia fora do corporal coberta com o véu (d. 4268),  
abre o sacrário sem genuflexão, coloca lá a cápsula, faz ge
nuflexão retirando-se um pouco para o lado, fecha o taber
náculo, dobra o corporal e põe-no em a bôlsa, que encosta 
na banqueta, (não no meio, C. P. Ap. VI., n. 64 ) .  Sem in
clinação desce pela esquerda (o assistente, sendo sacerdote, 
tira a estola), genuflete in plano com o C e o S, entrega o 
barrete ao C, beijando primeiro o barrete e depois a mão, 
põe o barrete e vai diante do C para a sacristia, onde faz 
inclinação à cruz e ao C.

O subdiácono assiste ao incenso à direita do C, susten
tando 0 pluvial, ajoelha-se com o C e faz inclinação me
díocre do corpo. De joelhos canta com o D o versículo, se o
côro não o fizer. Sc o C se levanta para uma oração, fica de 
joelhos como o D. Ajuda o C, para tomar o véu de ombros, 
sobe com o C até ao primeiro degrau, ajoelha-se, quando o 
C genuflete no supedânco e faz inclinação durante a bênção. 
Desce, recebe o barrete e volta para a sacristia ou à es
querda do C ou na fretde do D como no princípio.

2. O C ELEBRA N TE

943. Chegado ao altar genuflete e ajoelha-se no degrau in
ferior. O D expõe o Santíssimo, desce e se ajoelha laml)éin. 
O C com os MM faz inclinação medíocre, levanta-se e retira- 
se um pouco para o lado do evangelho (C. E .) ,  põe o in
censo, sem 0 benzer, no turíbulo, ajoelha-se, recebe o turí
bulo, incensa com 3 duetos duplos o Santíssimo, fazendo 
inclinação medíocre antes e depois.

Quando se deve cantar uma oração, o versículo é en
toado ou pelo C ou pelos cantores (C. E .)  ou, se fôr costume,
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1 i‘

pelos MM. Queni canta o versículo fica ajoelhado, (d. 2008.) 
Para a oração só o C se levanta sem inclinação, canta de 
pé (ver n. 937) Orenms com inclinação, depois a oração e 
ajoelha-sc sem inclinação. As orações têm sempre conclusão 
breve. Quando o còro canta a antifona rnariana correspon
dente ao tempo litúrgico, o C deve tomar a oração respectiva, 
(d. 3530 ad 1.) ‘

A n tes do Tantuni ergo, cant.^a.-se ou ao menos reza-se (C. B . n. .33, § 3.“) :
T . Orem us pro l ’ on tifice nostro N. (R it. rom. L it . San ct.)
I^. D om inus conservet eum et v iv ificet eum et beatum  fa c ia t eum In 

terra , e t non tra d a t eum in anim am  inim icorum  eius.

O REM U S
Deus, oinnium fidelium  P a sto r  e t R ector, fam ulum  tuum  N., quem pas- 

to rem  Bcolesiae t u *  praeesse volu isti, prop itius re sp ice : d a  ei, quaisumus, 
verbo e t exemplo, quibus preeest, proficere, u t ad vitam , una cum grege 
s ib i  cred ito , perven iat sem piternam . P e r  C hristum  Dominum  nostrum . 
R .  Amen.

E sta  oração é obrigatória só na bênção solene. Segue isto da 
palavra canatur, cerimônia prescrita só na bênção solene, e da conse
quência inaceitável, se obrigasse em tôdas as bênçãos eucarísticas. 
(C ân. 1274, § 2.“)

944. Às palavras. Tantum ergo  até Veneremur cermii faz-se 
inclinação medíocre. (Gardeilini, Instr. Ciem., § 24, n. 10. 
Cf. n. 113.) Põe-se incenso no turíbulo ou logo depois de 
Veneremur cerniü ou ao Genitori. Caiita-se o versículo e a 
oração. O C recebe o véu de ombros ajudado pelo D e S, 
.sobe ao supedâneo, taz genuflexão simples ao Santíssimo 
•e recebe, de pé, com ambas as mãos envoltas nas extremi
dades do véu de ombros, a custódia da mão do D, que ge
nuflete. Volta-se para o povo e dá a bênção, traçando com 
a  custódia o sinal da cruz: eleva lentamente a custódia, t. é, 
a s. hóstia até à altura dos olhos, desce-a até ao peito, torna 
a  elevá-la até à altura do rosto, leva-a em linha reta para 
o seu lado esquerdo até em frente do ombro, depois em li
nha reta até em frente do seu ombro direito, volta-se para 
a  esquerda e entrega a custódia ao D. O turiferário pode 
incensar o SS. Sacramento, (d. 3108 ad 6 .)  Toca-se a cam
painha, até o C ter acabado a bênção. O C faz genuflexão 
simples e desce um pouco pelo lado do evangelho, para não 
virar as costas a Nosso Senhor, ajoelha-se e entrega o véu 
de ombros. Reza o Deus seja  bendito, Deus e Senhor nosso. 
Depois da reposição, quando o D desce, o C se levanta, faz 
genuflexão no plano com o D e S, põe o barrete e volta 
para a sacristia.
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§ 180. A BÊNÇAO DO SANTÍSSIMO SEM A SSISTEN  TE

945. 1. 0  C pode fazer a exposição revestido dc sobrepeliz
e estola. Para dar a bênção está prescrito o pluvial, (d. 
,3697 ad 12.)

2. 0  C, chegado ao altar, depois de breve adoração, 
sobe ao supedâneo e expõe o Santíssimo como foi dito em o 
n. 939, desce pela direita um pouco pelo lado do evangelho, 
para não virar as costas a Nosso Senhor. As orações can
tam-se como foi dito.

3. Para dar a bênção depois da oração do Santíssimo, 
recebe o véu de ombros, sobe sem inclinação ao supedâneo, 
faz genuflexão simples, desce a custódia do trono, coloca-a 
no corporal, pega-a com as mãos envoltas nas extremidades 
do véu de ombros com a esquerda pelo pé, com a direita 
pelo nó. Traça a cruz ou levando a custódia para a esquer
da e para a direita e voltando-se pela esquerda para o al
tar (C. E. II, 33, 27, que deixa liberdade; d. 1563 ad 2), 
ou levando a custódia para a esquerda e para a direita e 
concluindo o círculo (Bauldry 1. c .) ,  voltando-se pela di
reita para o altar. Coloca a custódia sôbre o corporal, desce 
sem virar as costas ao Santíssimo, entrega o véu de om
bros, reza o Deus seja, etc., e faz a reposição como foi dito 
nas cerimônias do D. (n. 942.)

§ 181. A EXPOSIÇÃO PRIVADA

946. 1. A exposição privada, i. é, na píxide, podc-sc fazer 
nas igrejas on oratórios, eni que seja permitido conservar a 
s. eucaristia (cân. 1274, § 1) por qualquer causa particular 
razoável e sem licença do bispo. Não é motivo suficiente 
para abrir o tabernáculo e fazer adoração, a devoção par
ticular de um sacerdote, (d. 3832 ad 2.)

2. O C veste a sobrepeliz e a estola. Não há obrigação 
de usar o pluvial nem de fazer incensação. (d. 4202 ad 1.) 
Se esta exposição se fizer no fim da missa, o C conserva os 
paramentos da missa, mas tira o manipulo. Nunca,. porém, 
pode- usar paramentos pretos, (d. 3949 ad 8.) 0  véu de 
ombros deve ser sempre branco, (d. 3833 ad 3; 2562.)

E ’ proibido tirar a píxide do sacrário para colocá-la sob 
o baldaquino ou no trono (d. 4096 ad 7).
947. 3. R ito . O C. veste a  sobrepeliz e a  esto la brancu. Chegado ao a lta r 
genu flete no plano, a jo e lh a-se  sôbre o degrau in ferio r o após brevíssim a 
oração, lev anta-se , sobe ao a ltar, tom a da bôlsa o coi’p<>i*al o o estende 
com pletam ente, abre o sacrário  e faz genuflexão, Põo a píxide, so fôr
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I ,

I ■

sEHMI--S"„-;,íí-4o“s i.5„rs S'v
ergo"; G o Í ! ? o r r S u e r 1 r c X . ^ % £ ’; S r

De pe (stans) diz: Oreinus. D eus, qui n o b is . . .  com a  cláu su la  cu rta-
Qui vivis e t regnas_ m ssecula steculorum. ausu ia cu rta .
SP innUno* '̂  ̂ s  ' '̂‘'*5 ''° ’ aJoelh a-se , recebe o véu de om bros, levanta-se .sem 
se m ch nar, de niaos postas sobe ao a lta r , faz genu flexão  t ir a  a uívúIp 
I  %"7s T n í ° i  O -sacrário, coripõe a.? e í t r S J è r ( L  duas
o 'tfovn  P a í  <io^veu sobre a p ixide e tom ando-a nas m ãos, vira-se para 
o povo e da a  bmiQao como foi dito ern o n.» 945. Coloca a  píxide séhrp
3650°ad°T  ) Faz^ apmifi 4® om bros e põe-na logo no sacrário , (d.

• r genu flexão e desce sem  voltar as costas ao SS A ioelln d o 
no degrau  inferior, sem fazer inclinação, d eixa o véu de om bros e reza 
os louvores altern ativam en te com os fiéis. (C. P  Ap V I n 113) Sobe
ao a ltar, , genuflete. fecha o sacrário . d obra o corporal e o põe na bô?sa
desce, genu flete  e vòlta p ara  a  sacristia . ^

948. E ’ permitido levar o SS. Sacramento para outro altar
e fazer lá a exposição à porta do sacrário. Mas é preferível
rezar, p. ex., a novena no altar do santo respectivo e depois
passar para o altar do SS. Sacramento e dar a bênção. (Eph 
Lit. 1928, p. 430.) V V F

 ̂ 5. O santo lenho. Para a exposição pública, a relíquia 
autêntica do. santo lenho não pode s e r . colocada diante 
(d. 2906) nem em cima do tabernáculo com o SS. Sacra
mento. (d. 2740 ad 1.) Põe-se do lado do evangelho ou 
num altar lateral, e, se houver missa no altar, entre os cas
tiçais. (d. 2887 ad 4.) Devem arder no altar ao menos duas 
veias. (d. 2067 ad 9.) E ’ venerada com genuflexão simples 
pelos que passam diante dela (d. 2390) ,  e incensada peio 
oficiante de pé (d. 2324) com três duetos dupios. Pode ser 
beijada pelos fiéis, (d. 2704.) No fim da exposição o ofi
ciante deve dar a bênção com a relíquia do santo lenho (d. 
2324vad ! ) ,  mas não faz genuflexão ao pegá-la. Genuflete) 
ao chegar ao altar e ao retirar-se. (d. 2722 ad I.)

§ 182. A PENITÊNCIA

949. 1. Se 0 costume o .exigir, o sacerdote veste a sobre
peliz e a estola roxa. (Rit. MI, c. 1, n. 10.)

O C. B. determina; para ouvir confissões na igreja o 
sacerdote revista-se de sobrepeliz e estola; fora da igreja 
pode usar só a estola roxa. (C. B. n. 233, § 1.“)

2. Para dar a absolvição o sacerdote põe as mãos e 
diz: Misereatnr tiii; depois com a mão direita estendida e 
voltada para o penitente: Indulgentiam. Não está prescrito 
no ntual que a palma da mão seja voltada para o peniten
te. Satisfaz-se a rubrica imitando a imposição da mão sôbre
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a cabeça do penitente. Nesta posição continua: D o m i n a s  

n o s t e r ,  ctc.
950 3 Para a absolvição da excomunhão no fôro interno
basta a fórmula prescrita pelo superior. No fÔro externo 
toma-se a fórmula prescrita pelo superior. Sc nada se pres
crever ou se exigir in  f o r m a  E c d e s i c e  c o m m u n i ,  segue-se o 
ritual ao pé da letra.
951. 4. Às vêzes há penitentes que pedem “a bênção de
S Francisco” . E ’ esta a absolvição geral para os terceiros 
franciscanos seculares. Há duas fórmulas, a pública e a pri
vada Para dar a pública, o sacerdote revestido de sobrepeliz 
e estola roxa (Rit. rom. VIII, c. 33 segunda) vai ao altar. 
Ajoelhado no degrau inferior reza as primeiras oraçoes. Du
rante 0 confíteor sobe ao supedâneo e voltado para o povo 
diz- M i s e r e a t u r  v e s t r i ,  etc. No confessionário o confessor co- 
meca pelas palavras: D o m i n u s  n o s t e r  e continua ate ao fim 
no singular. Se, porém, as circunstâncias nao permitirem di
zer a fórmula inteira, o confessor diz: A u c t o r i t a t e  a  S u m m i s  
P o n t i f i c i b u s  m i h i  c o n c e s s a  ' p l e n a r i a m  o m n i u m  p e c c a t o r u m  
t u o r u m  i n d u l g e n t i a m  tibi  i m p e r t i o r .  I n  n o m i n e  P a t r i s  , e t  

F i l a  e t  S p i r i t u s  S a n c t i .  A m e n .  (Rit. Rom. Ap.) Desta for
mula breve diz o “Manual da Ordem Terceira de S. Fr de 
Assis” , Petrópolis, 1942, p. 216: Todos os confessores tem 
0 poder para conferir esta indulgência na forma privada.

§ 183  ̂ A EXTREM A UNÇÃO

952. 1. P r e p a r a t i v o s ,  a) Se a extrema unção se administra 
logo depois do viático, o sacerdote deixa a estola branca e 
toma a roxa. b) Em outros casos irá com as vestes ordiná
rias ao doente, levando ao peito numa saqumha dc seda 
roxa, suspensa do pescoço, o vaso com o santo oleo, mas 
sempre separado do vaso da s. eucaristia, c) Em .casa do 
enfêrmo se prepara uma mesa, coberta com uma toalha 
branca, uma cruz, vela de cera e num pratmho (pires) seis 
bolas de algodão, miolo de pão ou sal, água e toalha paia 
o sacerdote lavar as mãos. Em geral o proprio sacerdote 
leve os objetos mais necessários numa malmha.
953. 2. C e r i m o n i a l .  0  sacerdote reza tôdas as orações vol
tado para 0 doente. 1. Ao entrar no quarto do enfêrmo: P a x  

h u i c  d o m u i ,  etc. 2. Põe o santo óleo na mesa e acende a vela.
3. Veste a sobrepeliz e estola roxa. 4. Dá a cruz a beijar
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ao docate. 5. Aspcrge-o ern fortna de cruz, asperge também 
o quarto e os assistentes, dizendo: Asperges me, Domine, his- 
sopo et m im dabor: lavabis rne et super nivem deatbabor, sem 
0 verso Miserere met e sem Gioria ' Patri, sem attetuia no 
tempo pascal, (d. 2089 ad 7.) 6. Segue a confissão, se fôr 
preciso. 7. Explica, sc fôr possível, brevemente a eficácia do 
Sacramento. Evite a expressão: extrema unção c fale da 
santa unção ou do s. óleo, para não assustar o enfêrmo ig
norante.
954. 3. 0  confiteor sempre se deve rezar, embora já  tenha 
sido recitado na comunhão. Ao dizer: In nomine P a t r is . . .  
exsíinguatur.. . o sacerdote estende a mão direita sôbre a 
cabeça do enfêrmo e conserva-a nesta posição durante tôda 
a oração, exceto os sinais da cruz. (Rubr.)
955. 4. O direito canônico (cân. 947) diz: a) Em caso dc 
necessidade basta uma unção num sentido ou melhor na 
fronte com a fórmula breve prescrita: P er istam saneiam  
Unctionem indutgeat tibi Dominas quidquid deiiquisti. Amen. 
(Rit. V, c. 1, n. 21.) Se o enfêrmo sobreviver, devem-se su
prir as orações e unções omitidas, b) A unção dos rins sem
pre se. omite, c) A unção dos pés pode-se omitir por qual
quer motivo razoável, d) Eora de caso de necessidade grave 
o sacerdote tem dc fazer a unção com a mão c sem instru
mento. Em caso de doença contagiosa preparam-se seis pau
zinhos (fósforos) (d. 3051 ad 2 ) ;  uma extremidade dêles 
estará envolvida em um pouco de algodão. Para cada un
ção toma-se um novo pauzinho, cuja ponta se molha com 
o s. óleo, que desta maneira se conserva limpo.
956. 5. As funções se tazern em forma dc cruz, enquanto 
se profere a fórmula distribuindo-se na unção dos órgãos du
plos as palavras pelas duas unções. sem terminar a fórmula 
antes da unção. Guarda-se a. ordem prescrita pelo níual.

A uiição dos olhos faz-se sôbre as pálpebras fechadas, 
a dos ouvidos sôbre o lóbulo ou extremidade inferior da ore
lha, a do nariz, sôbre as duas narinas ou sôbre a parte su
perior, a da bôca sôbre os lábios fechados, a das mãos nas 
palmas, nas costas das mãos para os sacerdotes, a dos pés 
no peito ou na planta. Com a bolinha de algodão, que tem 
entre o indicador e o médio limpa logo o lugar ungido, ao 
menos na unção dos ouvidos. A cada unção o sacerdote umc- 
dece 0 polegar no s. óleo e toma uma nova bolinha de al

472 R e u s ,  Curso de Liturgia

www.obrascatolicas.com



11. Liturgia Especial. Sacram entos e Sacram entais 473

godão entre os dedos. Uni diácoiio assistente poderia limpar 
os lugares ungidos.
957. 6. Depois das unções, o sacerdote esfrega o polegar 
com miolo de pão ou sal e lava as mãos. As bolinhas de al
godão, o sal, o pão usado são deitados na piscina ou no fogo.

7. Quando o sacerdote tem de administrar êste sacra
mento a mais enfermos no mesmo lugar, dá o crucifixo a bei
jar  a cada um, diz tôdas as orações antes e depois das un
ções, no plural; faz, porém, as unções separadamente.

8. Se 0 enfêrmo morrer antes do fim das unções, o sa
cerdote ou interrompe a administração do sacramento e reza 
as orações da encomendaçâo da alma ou, melhor, continua 
as unções condicionalmente: Si adhuc vivis per istam. . . Omi
te, porém, as orações depois da unção.

Se o sacerdote só chega quando o doente já parece mor
to, dê a absolvição sob condição e faça a unção com os s. 
óleos até mesmo uma hora e meia depois de ter expirado, 
cuidando de evitar a admiração das pessoas presentes. (C.
B. n. 257.)

9. Quando se dá a absolvição in articulo mortis (in
dulgência plenária) logo depois da santa unção, deve-se re
zar o confíteor, embora talvez já  se tenha rezado duas vêzes 
na mesma ocasião. P ax huic domui e Aspergcs me omitem-se.
958. Para ganhar a indulgência plenária, além do estado 
da graça, é indispensável:

a) a declaração do doente, que aceita a morte da mãc' 
de Deus;

b) a invocação, ao menos no coração, do SS. Nome de 
Jesus, fazendo repetir, p. ex., a jaculatória: “Meu Jesus, mi
sericórdia!” O sacerdote procure com palavras prudentes 
conseguir do enfêrmo êstes atos necessários.
959. Bento XIV na Constituição P ia Mater (5 abr. 1747) 
diz: “0  ritual romano irnpõe aos sacerdotes o dever dc ex
por ao doente o que deve fazer, para que ganhe a indul
gência plenária, ( proponant, quid ( fideles)  ad  cam couse- 
quendani agere debeant). Prescrevemos aos sacerdotes que 
de todos os modos procurem mover os moriliundos a novos 
(embora tivessem já  antes) atos de contrição c a formular 
afetos de íntima caridade para com Deus, principalmciilc, po
rém, para aceitarem a morte da mão de Deus com resignação 
e boa vontade. Pois impomos e prescrevemos aos tais mori

www.obrascatolicas.com



bundos mormente esta obra, pela qual se preparem e dis
ponham para alcançar o fruto da indulgência plenária.”

A invocação do SS. Nome de Jesus foi prescrita mais 
tarde.

0  ritual diz que esta indulgência se pode dar também 
a pessoas sem sentidos, mas não a impenitentes. Basta, nes
te caso, o estado de graça. ítódem recebê-la também as 
crianças, que tenham atingido o uso da razão. (Beringcr.)

O Cân. 468, § 2 dá ao sacerdote, que assiste ao mori
bundo, a faculdade de conceder esta indulgência plenária e 
acrescenta o aviso de não omiti-la. Pode-se e costuma-se 
dar a indulgência plenária junto com a extrema unção. Mas 
o doente só a ganha no momento da morte.

§ 184. AS EXÉQUIAS

960. ,1. As exéquias em sentido lato compreendem tôdas 
as cerimônias, até ao entêrro; em sentido restrito, o ofício 
dos defuntos com ou sem a missa exequial. Da missa já  
se tratou no n. 656. As cerimônias antes e depois da mis
sa, das quais nada se pode deixar sem autorização da Con
gregação dos Ritos, são as seguintes segundo o ritual ro
mano. Os ritos de igrejas particulares, se houver, devem-se 
respeitar. -

n ascer ou depois do pôr do sol- e 
enquanto fo r possível nao nos dias dc m aior solenidade. (C . B . n 341 >
P a ra  acom panhar o cadáver, o pároco revesLc-se de sobrepeliz e ostolí» 

ta r d e m  dc pluvial. (R it.)  P od e conservar êstes paramenbos para*^^ean- 
,ta r  o N oturno e o ofício an tes da m issa no dia 3.®, 7.° e 3 0 °  aniversário
i i a r s o ° '\ o d S i  a^imufr’ ® 1 ’  ̂ exéqu ias celebrad as fo ra  da m issanao so podem ad m itir o D  e S com param entos sacros, (d. 3066 ad 2 1
cân PÔ Se peg ar em caixão de leigos (K it. V I, c. í ,  n. 17-
can. 1233, § 4) nem de sacerdote, (d. 3110 ad 1 5 )  A in teroretacãn  nn

ach a-se  fios D ecr. aut. tomo V, 
n éribu s d e ferrí^ í^ n  r  Ç  sacerd otis vel fim brias panni m ortu arii in fu- 

ecclesiastio is, prsesertim  canon icis” e exclui quais-
L i t  I I  0 ^4 3 9 « W a  ,^ „ 1 6 0 . ( E i s e n S ,Dit. I I  p. 439, Solans, I I .  p. 252; M ach-P erreres, I , p. 463.) Só o féretro

38*^ 2 ? r  °  levado por sacerdotes, (d. 1021; C. E.

2. O C, precedido da cruz processional, de um acólito 
com á p a  benta, e acompanhado de outros (Rubr.) de bar
rete pôsto, se fôr fora da igreja, dirige-se para a casa mor
tuária, acompanhado do povo. Tendo chegado à casa res
pectiva, descobre-se e asperge- o cadáver. Depois diz em voz 
alta, mas sem canto (d. 4095 ad 1), as palavras: St iniqui- 
tates e o salmo, não alternando com os assistentes. Termi
nada a.última antífona cobre-se e entoa: Exsaltabunt e os 
cantores começam o Míserere. Se não houver cantores, o C
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reza o salmo indo t,a frente do cadáver. Não atrás, paroco  
prceccdenle fcretm m . Rit.)
961. ,3 . Ad entrar na igreja, descobre-se _c os cantores en
toam %ubvenife. Terminado este responsono, seguyse o ofi
cio dos defuntos. Se o ofício não se seguir imediatamente, o 
C reza Kyrie, Pater noster, versículos. A bsolve. . . Reqm em . 
n o  L  do éntêrro devem-se rezar três - tu r n o s  se nao J o  
impossível por motivos razoaveis, p. ex., falta dc tcmp 

a n p ,.n a )  ou „ecess.dacle ;le f a . c ,  ou.ro o n l c o ,  
(Rit. VI c. 3 n. 16; d. 3110 ad 16.)
962 4 Terminada a missa com absolviçao, o coiyo e coi>
duzido para o cemitério; o C vai à frente do cadaver nem 
node segui-lo. (d. 3804 ad 10.) Se fôr preciso benzer o se- 
p l r o  o turiíerário vai à frente da cruz, com o turibulo. 
Fora disto, não é necessário levá-lo. Os cantores entoam, 
ou logo ou em caminho: In paradisum.
Qfi3 5 No cemitério, o cadáver é colocado junto do se- 
Tufcro e, s A ô r  pradso. o C beuza o aepulco con. a o,„.u- 
a- Deus cuiiis. . . Se o sepulcro serve so para um, deve se 

enioresíar o singular. (Rit.) Põe incenso no turibulo, dizendo. 
ab ülo benedicaris, etc., e benzendo-o, asperge e incensa 
f  cofpo “  í p u l a » .  0  C as.á aos pés Jo  cadáver e a cruz
à cabeceira do féretro.

6. Depois o C entoa: Ego sam. e os cantores começam 
o Benedicfu^ No fim canta-se a antífona, por mteiio. 0  G 
canta Kvrie Pater noster e continuando-o em voz baixa, 
a S e r g e  0 coipo; é conveniente íazê-lo, no meio, a e.squerda 
f ã  direita do C Depois reza o s  versículos e a oraçao do 
Atuai no í i -  ^^^quL .terna ,n , f  traçyndo o^smal^da 
cruz sôbre o féretro. O coro canta (ou o 
qaiescat. . . (singular). O C: Anima eius, etc.
964. 7. 0  C põe o barrete e regressa à igreja rezando.
Si iniauitates, etc., com o salmo: De profundis, na saciistia. 
E Z  T .  jom o no rituál. A Igreja, solicita dos seus l.ll.os, 
manda rezar por todos os defuntos ainda retidos no puiga- 
tório. Por isso se usa o plural nestas oraçoes.

Se a igreja é longe, é mais conveniente rezar cslas ora
ções, enquanto se enterra o cadáver, ato de candade, a que 
os amigos costumam assistir e contribuir deita.ulo um pouco 

de terra sôbre o caixão.
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8. Nos enterros e exéquias é proibido expor as ima
gens dos defuntos na eça ou à porta da igreja. E ’ abuso 
cobrir o féretro de pessoa solteira com pano branco ou de' 
outra côr em sinal da virgindade. As crianças que ainda não , 
chegaram ao uso da razão, sejam enterradas com o rito das ' 
crianças. (C. B. n. 342 § 1-2.)

9. E ’ proibido aos sacerdotes, fazer sermões fúnebres no 
cemitério, sc não os apresentaram antes ao ordinário do lu
gar e eni cada caso receberam a licença. Podem, porém, nes
ta ocasião dirigir aos fiéis algumas palavras de exortação, 
se o ordinário do lugar não estabeleceu outra coisa. E ’ proi
bido aos leigos fazer na igreja panegíricos dos defuntos. 
(C. B. n. 346.)

§  185. CERIMONIAL DAS ENCOMENDAÇÕES 
ABREVIADAS

965. Quando por causa grave, aprovada pelo ordinário do 
lugar, o cadáver, contra a lei eclesiástica (cân. 1215), não 
pode ser transportado para a igreja, observa-se a instrução 
da S. C. dos Ritos, dada em 28 de fev. de 1920 ao Exmo.
Sr. Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, na qual se dis
tinguem três casos.

I. Encom endaçâo só, em casa, sem oficio e sem rnissa.
1. Omite-sc a forma solene da encomendaçâo, fazen

do-a a) sem pluvial; b) sem incensação; c) sem dar volta 
em tôrno do caixão.

2. Omite-se a condução do cadáver à igreja, e por isso 
também o canto marcado para a procissão: Exsultabunt 
Miserere. '

_ 3. Omite-se o Kyrie com a oração Absolve, poraue se 
omite o ofício dos defuntos.

4. Tôdas as outras orações,'até Anima eius inclusive, 
rezam-se na casa mortuária, também: E go sum. Se, po
rem, o sacerdote fôr acompanhar o cadáver ao cemitério, 
depois de recitada a antífona: !n paradisum, dará sinal para '\ 
Öltransporte do cadáver e reza: E go sum, no cemitério. Se 
for preciso benze antes a sepultura. (Cf. n. 962; 963.)

966. II. Encom endaçâo em casa, com oficio e missa na '
Igreja, mais íarae  (no mesmo dia ou no dia seguinte). ■

1. Omite-se a forma solene e Exsultabunt, M iserere . 
(Cf. n. I.)
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2. Ornite-se em casa: Non intrcs, Libera, até: In para- 
disum. exclusive, pois que estas orações se rezam na igreja.

.3 . Depois de terminado em casa o responsório: In pa- 
radisum, o cadáver é levado para o cemitério. 0  E go sum 
não está prescrito, para não inverter a ordem do nto sem 
motivo. Se, porém, o sacerdote acompanhar o corpo a se
pultura, também rezara, aí, E go sum.

4. As outras orações rezam-sc na casa mortuária: Si 
iniquitates, Sabvenite, Kyrie com AEsolve, In paradisum. 
967, III. Encom endação em casa, com ofício e missa na 
igreja, imediatamente.

1. Omite-se a forma soiene, o Exsiútabunt, Miserere. 
(Cf. n. I.)

2. Omite-se o Kyrie com a oração Absolve, porque o 
ofício se concluirá logo na igreja.

3. Omite-se: Non intres e-L ibera , pois que estas ora
ções se dirão logo na missa.

4. Depois de terminar na casa mortuária:^ In paradi
sum 0 cadáver será transportado para o cemitério. O Ego  
sum não se reza, a não ser que o sacerdote acompanhe o 
corpo ao cemitério. (Como em o n. II, 3.)

5. As outras orações se dizem: Si iniquitates, Subve- 
nite, In paradisum.

§ 186. AS EXÉQUIAS DAS CRIANÇAS
968. 1. O sacerdote chamado para encomendar uma crian
ça, se não fôr o pároco, perguntará se a criança era batizada 
e quem a batizou e como. Pois as crianças não batizadas 
validamente devem ser enterradas sem as honras ^da sepul
tura eclesiástica e fora do lugar sagrado. (Cân. 1239, 
§ 1; 1241.)

2. As exéquias das crianças que ainda não atingiram o 
uso da razão, fazem-se com rito festivo por causa da ino
cência batismal. 0  sacerdote veste sobrepeliz m estola branca, 
mesmo na semana santa. Rezam-se as orações indicadas no 
ritual.

3. Os salmos Beati, etc., indicados para a procissão 
podem-se omitir, quando se pede só encomendação em casa 
ou na igreja. Nos últimos 3 dias da semana santa nos sal
mos pode-se omitir Gloria Patri. (d. 1589 ad 4.)
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Quando se pede uma rnissa, diz-se ou canta-se a missa 
do dia ou, se forern permitidas as missas votivas privadas, 
a missa dos anjos ou qualquer outra, (d. 3481 ad 2.) Não 
existe missa privilegiada para as exéquias de crianças. A 
missa diz-se não pela criança, mas na intenção dos pais 
ou em ação de graças.

§ 187. 0  SACRAMENTO DAS ORDENS 

!. As ordens
»

969. Nosso Senhor instituiu a sua Igreja com perfeita or
ganização hierárquica. O govêrno dos leigos e a adminis
tração do culto é confiado ao clero (cân. 945) pelas san
tas Ordens. Ordem, em geral, compreende as Ordens maio
res do Subdiaconado, Diaconado e Presbiterado, e as Or
dens menores de Ostiariado, Leitorado, Exorcistado e Aco
litado, além disso a prima tonsura.

As ordens maiores se chamam ordens sacras, porque 
facultam maior participação no sacrifício do que as ordens 
nienorès. 0  presbiterado concede a consagração, o diaconado 
a distribuição, o subdiaconado a preparação próxima da S. 
Eucaristia.

Da mesma maneira as ordens menores sc agrupam em 
redor da S. Eucarislia como do seu centro. 0  ostiário abre 
e fecha a porta exterior, proibindo aos maus e permitindo 
aos bons a participação uo altar eucarísiico. O exorcista pre
para o interior da alma para a recepção da S. Eucaristia, 
conjurando o demônio e sua influência. O leitor facilita a 
compreensão do santo mistério do altar pela leitura ade
quada. O acólito acende a luz, ilumina o povo de Deus pelo 
seu digno comportamento, servindo à missa c levando água 
c vinho para o altar. (Albertus Mag. in IV sent. dist. 24.)

ÍL A Prima Tonsura

970. Verdade é que também leigos desempenham algumas 
funções das ordens menores. Mas pelo direito divino as fun
ções iitúrgicas são confiadas a um estado próprio, o estado 
clerical. A introdução nêle é a prima tonsura, pela qual o 
eleito se torna membro do clero de uma diocese com pri
vilégios e deveres, determinados pelo direito canônico.

Não é uma ordem propriamente dita, mas uma consa
gração ao serviço divino e a condição necessária para as
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ordens. Segundo o direito moderno, inclui o propósito de 
ser sacerdote. (Cân. 973.) Por isso o estado clerical não 
está ao alcance de qualquer pessoa.

Validamente só é ordenado o varão batizado. (Cân. 968 .) Lici
tamente é ordenado quem possui as qualidades exigidas pelos câ
nones. 1. Deve ter recebido o Sacram ento da Confirm ação; 2. mos
trado procedimento correspondente às ordens que recebe; 3. a ida
de canônica, a saber para o Subdiaconado 21 anos, para o diaco- 
nado 22 anos, para o prcsbitcrado 24 anos completos (cân. 9 7 5 ) ; 4. 
a devida ciência. P or urn exame prévio (cân. 996) deve constar 
que o ordenando conhece a ordem a ser conferida e as obrigações 
com ela conexas. A prima tonsura não se confere antes de ter o 
candidato começado o curso teológico; o subdiaconado confere-se 
no fim do terceiro ano, o diaconado no princípio, o presbiterado 
no meio do quarto ano de teologia (cân. Ô 76); 5. a recepção das 
ordens precedentes; pois não é permitido saltar uma ordem, per  
saltam  (cân. 9 7 7 ) ; 6. os interstícios. O acólito pelo tempo de um 
ano, o subdiácono e diácono por três meses devem desempenhar 
as funções da sua ordem antes de receber outra, O bispo pode dis
pensar e determinar o interstício das órdens menores. Em separado 
se deve conferir a tonsura, cada uma das ordens maiores e as qua
tro menores em dois dias diferentes (cân. 9 7 8 ), sendo livre a dis
tribuição; 7. o título canônico para as ordens maiores. (Cân. 974.) 
C)s Clérigos das ordens m aiores devem possuir recursos suficientes 
para a vida digna de um clérigo; 8. os exercícios espirituais, os quais 
não se omitem nem antes de receber a prima tonsura. Pois quem 
não estima a tonsura, nem estim ará o estado clerical, nem com- 
jireende as cerim ônias solenes, cheias de solicitude e caridade, de 
ensinamentos e paternais admoestações, com as quais a Igreja re
cebe os seus m inistros em o número dos seus filhos eleitos. Corre 
perigo dc desconhecer a reverência que a Igreja presta aos clé
rigos e de menosprezar o oficio que lhe coiifia a Igreja . E ssas 
razões valem muito mais para as ordens pro|)rianientc ditas. P or 
isso os candidatos se devem retirar durante alguns dias da convi
vência dos outros e se entregar aos exercícios de piedade, aptos a 
despertar a preparação conveniente às ordens.

971. Mas ainda outras qualidades a Igreja exige dos seus 
ministros. Devem ser dignos da veneração dos íiéis no ex
terior e na vida anterior, devem ser livres de defeitos que 
júrejudicam o decoro do culto divino. Tais defeitos cliamain- 
se irregularidades. A irregularidade é impedimento perptdiio 
contraído por delito ou por defeito, e só pode ser relevado 
por dispensa papal.

São julgacios impróprios para o estado clerical os que 
são irregulares por defeito; 1. Os filhos ilegílimos, a iião 
ser que sejam legitimados ou professos de votos solenes. 2. 
Os defeituosos. 3. Os que são epilépticos ou loucos ou pos
sessos pelo demônio ou o foram. 4. Os bígamos, que su- . 
cessivarnente contraíram mais de um nialriniunio legítimo.
5. Os infames pelo direito. (Cân. 2230; 2328; 2356; 2357;:
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2359 .)  6. 0  juiz que proferiu sentença de morte. 7. O algoz 
por ofício e os auxiliares volimlários c imediatos na exe
cução da pena capital.

São julgados impróprios os que são irregulares por de
lito: 1. Os apóstatas, hereges, cismáticos. 2. Os fautores da 
heresia, deixando-se batizar por um herege a não ser em 
caso de extrema necessidade. 3. Quem contraiu matrimônio, 
mesmo civil, apesar de ordem sacra ou votos, -mesmo sim
ples e temporários, ou com mullier que fêz tais votos ou é 
casada. 4. Quem cometeu homicídio voluntário, ou abôrto 
com efeito subsequente, ou cooperou para êle. 5. Quem mu
tilou a si ou a outro, ou tentou suicídio. 6. O clérigo que 
exerce a profissão de cirurgião que lhe é proibida, e causa 
assim a morte de alguém. 7. Quem exerce atos de uma or
dem, reservados a ordens sacras que não recebeu ou cujo 
exercício lhe é proibido.

As Obrigações do Clérigo
(Cân. 124-144. Vermeersch Ep. n. 100.)

972. A recepção formal no estado clerical se efetua pela 
prima tonsura feita pelo bispo, e a vestição com a sobrepe
liz, que não é outra coisa senão uma alva curta. Ambas as 
cerimônias são acompanhadas com orações e admoestações, 
que evidenciam a grandeza da graça concedida por Deus ao 
clérigo. “Ninguém se arroga a iionra.” (Heb 5, 4.) 0  aban
dono dos cabelos compridos, que ouírora eram o distintivo 
do homem livre, manifesta o motivo sublime dêste sacrifício, 
o amor de Deus (pro ainore divino). Êste amor vê-se na 
declaração solene do candidato: “0  Senhor é a minha parte 
na herança e no cálix. Tu restituir-nie-ás a minha Iierança.” 
Escolheu a Deus mesmo como herança sua, herança riquíssi
ma, mas por poucos conhecida e procurada. A sobrepeliz 
significa 0 abandono do ignominioso traje secular (ignom i
niam scecularis habitas), e com cie do espírito secular e a 
aquisição do novo homem, da santidade onímoda.

P ara  conservar e promover o espírito clerical, a Igre ja  pres
creve meios adequados nos santos cânones. I. Vida mais santa. 
(Cân. 124.) 2. Exercícios de piedade. (Cân. 125: confissão frequen
te, meditação quotidiana, visita ao SS. Sacram ento, rosário, exa
me de consciência; Cân. 126; retiro ao menos de três em três anos.)
3. Obediência ao bispo. (Cân. 127.) 4. Continuação do estudo da 
teologia, exames anuais ao menos por três anos, conferências. (Cân. 
129-131.) 5. Celibato. Aos clérigos de ordens maiores é proibido o
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enlace nupcial; pecando contra a castidade, comete sacrilégio. Os 
clérigos de ordens menores pelo enlace perdem o estado clerical. 
N<âo tenham na sua casa mulheres, das quais possa haver suspeita, 
nem visitem tais pessoas, Não obedceendo neste particular às ordens 
do bispo, podem incorrer na suspensão. (Cân. 2176; 2177.) ti. Hábito 
clerical .e tonsiira. (Cân. 136.) Clérigos m inoristas no caso de con
travenção e avisados da sua obrigação pelo bispo, depois de um 
mês perdem o privilégio do estado cierical. 7. Não andem arm ados 
sem motivo justo, mormente de modo visível. (Cân. 138.) 8. Evi
tem negüciüs seculares, ofícios indecorosos, jogos de azar, os alea
tórios. A caça aparatosa é proibida; a simples não seja  freqüente. 
Sem necessidade oii outro motivo justo  aprovado pelo bispo não 
entrem nas vendas ou em casas semelhantes, 9. São-llies proibidos 
espetáculos, bailes impróprios ao decôro clerical (cân. 140), a pro
fissão de médico sem indulto apostólico, o ofício de tabelião e ad
vogado, de administrador de dinheiro e de fiador, de com erciante, 
de militar por livre vontade.

Privilégios

973. Na admonição final o bispo declara que de ora em 
diante gozani dos privilégios clericais, que não os percam 
por sua culpa e que procurem agradar a Deus pelo hábito 
modesto e sua vida de piedade.

Os privilégios são grandes: 1. A capacidade de receber jurisdi
ção eclesiástica, benefícios e pensões eclesiásticas. (Cân. 118.) 2. 
R egalias: um lugar especial na Igreja , no presbistério; o hábito es
pecial proibido aos leigos e clérigos indignos. (Cân. 213; 683.) 3. 
Privilégio canônico, E ’ o privilégio concedido pelo cân. 15 do 2 .“ Con- 
,’cílio de Lalrão eni 1139, fulminando a excomunhão contra qual
quer pessoa qnc assaca injúria física a uin clérigo, por cx., espancar, 
rasgar a batina, encarcerar, fazer parar o cavalo ou o carro dèle. 
(Cân. 119; 2343 § 4 .) 4. O privilégio do fôro, em viriude do qual 
é proibido cham ar um clérigo ao tribunal civil a não ser que isto 
se ja  concedido por um acôrdo com a S. Sé. (Cân. 120.) 5. O pri
vilégio da imunidade. (Cân, 121.) Os clérigos são livres do serviço 
m ilitar e de encargos públicos civis, e nem podem renunciar a êsse 
direito. (Cân. 123.) 6. O privilégio da competência. (Cân. 122.) 
A clérigos que são coagidos a satisfazer aos credores, deve-se dei
xar a competente sustentação honesta.

Êstes privilégios perdem-se pela redução ao estado lei
go. 0  clérigo de ordens maiores c reduzido ao estado leigo 
por rescrito da S. Sé, ou por sentença do juiz eclesiástico 
no caso de coação ao estado clerical ou pela degradação. 
(Cân. 211.) Para ser readmitido precisa de licença da S. Sé.

O clérigo de ordens menores volta ao estado leigo sem 
mais formalidades pelas razões previstas na lei, ou por sua 
vontade ou por decreto do bispo. Para ser readmitido é ne
cessária a licença do seu Ordinário.

Os clérigos reduzidos ao estado leigo perdem os ofí
cios, benefícios, direitos e privilégios dos clérigos nem po-
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dem mais vestir a batina nem trazer a tonsura. Os ciério-os 
de ordens maiores ficam obrigados ao ceiibato e breviário 
(Can. 213.)

§ 188. AS ORDENS MENORES 

O Ostiariado

974. 0  osdariado é a ordem pela qual é comunicado- o 
podei especial dc abrir e fechar as portas da igreja, de to
car os smos e dc abrir o livro ao pregador da palavra divina.

A necessidade de um porteiro existe em qualquer casa 
publica. Por si, para êste serviço, pode ser escolhida qualquer 
pessoa fiel. Mas é costume que o quartel militar seja guar
dado por um militar, o edifício da polícia por um polícia, 
o arsenal da marinha por um soldado marinheiro. E ’ por
tanto conveniente que a casa de Deus seja guardada por um 
homem de Deus, por uma pessoa consagrada a Deus E ’ 
êle que tem de admitir os fiéis e de excluir os indignos.

a T  Jerusalém  Jo jad á estabeleceu Dorteiros nas
p ortas do Senhor, para nao entrar nenhum imundo. (2  P a r 23 19 ) 
Nosso Senhor fez as vezes de porteiro quando deitou fora do’ tem- 
a f  compradores. E ’ Êie a P orta  do céu, o Porteiro
a quem estao entregues as chaves, com as quais Êle abre e nin 
guem fecha Êle fecha e ninguém ’abre. P orteiro  foi S Z b r ó s i o  
quaurio proibiu ao imperador Teodósio a entrada na igreja. Ain- ‘ 
da hoje nao raro e necessário que o sacerdote faça  as vêzes de 
porteiro, para impedir, escândalos. Ao porteiro cabe por isso a fis- 
cal.zaçao de toda a igre ja . (F idelíssim a cura in dom o  D e r  Pont ) 
rodos os objetos se devem conservar bem cuidados e inteiros A 

ek esta confiada de algum modo a guarda do SS , Sacram ento com 
subordmaçao ao sacerdote. Êle é que cuida da lâmpada do sacrário.

975. Da instituição de ordem especial para as funções do- 
ostiário temos a primeira notícia pelo papa Cornélio°na sua 
carta a Fábio de Antioquia (por volta de 251 ) .

0  oficio de tocar os siiios é mencionado no século XilI  
E serviço muito honroso convidar o povo cristão “para 
mvocar o nome do Senhor” (Pont.), para adorar ’a Jesus 
Cnsto na missa _e ofereéer à SS. Trindade, junto com o sa
cerdote, 0 sacrdício de louvor, de agradecimento, cie expia
ção e de petição. Tocando os sinos, êle é o mediador das. 
bençaos que se derramam pelos sons santos dos sinos san
tos sobre a comunidade cristã, a proteção contra o demô
nio, alegria santa nas festas e o anúncio de um novo dia 
para a honra do Altíssimo.
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Deve abrir e fechar a sacristia. Lá se guardam as al
faias da igreja, os paramentos e a roupa santa do altar. 
Eslá-lhe confiado o cuidado de conservar tudo cm perteito 
estado, de cuidar das hóstias e do vinho que o acólito ou 
subdiácono tem de apresentar ao sacerdote.

Deve guardar os 'livros usados nas funçõcS litúrgicas. 
Antigameníe erarn mais preciosos que hoje, escritos com 
muita paciência e arte e encadernados ricamente.

Mas tem um encargo ainda mais honroso. Deve abnr 
o livro ao pregador. Pode portanto contribuir para a_ pre
gação do santo evangelho, concorrer para a glonficaçao de 
Nosso Senhor, para a propagação da fé, para a salvaçao- 
das almas.
976. A matéria e a form a. A ordenação do ostiário se faz 
entregando-lhe o bispo as chaves, as quais constituem a ma
téria. A forma são as palavras do bispo proferidas neste ato: 
lembram-lhe como tem de dar conta a Deus pelas coisas que 
são fechadas com estas chaves.

A virtude característica do ostiário é o zêlo pela casa 
de Deus Deve zelar pela casa material (igreja visível. Pont.), 
para que nada se perca dos objetos pertencentes a igreja 
Maior cuidado deve empregar pela casa de Deus espintua 
(casa invisível. Pont.), as almas, os coraçoes dos tieis, te- 
chando-as ao demônio pelas palavras edificantes e exemplo 
de piedade, e abrindo-os para Deus. (Pont. P.)

O Leitorado

977. 0  leitorado é a ordem pela qual é comunicado o es
pecial poder de ler a escritura sagrada ao que faz o sem 
mão, de cantar as lições na missa e no santo oficio, c de 
benzer pão e todos os frutos novos. (Pont.; Cân. 1147, § 4.)

H is t ó r i a  E n tr e  a s  o rd e n s  m e n o re s  o le ito r a d o  é  o  m a is  a n tig o . 
A c h a -s e  m e n c io n a d o  n a s  fo n te s  l i tú r g ic a s  do
ca d o  p e lo  p ró p rio  N o s s o  S e n h o r , q u a n d o  n a  s in a g o g a  d c  N a / .u c  sc  
ie v a n to u  p L a  p r e g a r .  T o m o u  n a  m ã o  o te x to  d a  e s c r i tu r a  s a g r a d a  
e  leu  co m  g r a n d e  a d m ira ç ã o  d o s n a z a r e ta n o s  um  tr e c h o  d a s  p io -  
fe c ia s  de Islías. 0  q u e o  V e r b o  D iv in o  t in h a  uto p e lo  p ro  eta 
to rn o u  a  d iz e r  o V e r b o  H u m a n a d o  n a  s in a g o g a  de N a/arí!.. ( )  le ito r  
s u b s titu i no  se u  m in is té r io  o  V e r b o  Hum^anado, p ro fe r in d o  « «  P a la 
v r a s  do V e r b o  D iv in o . E n c a r g o  m u ito  h o n ro so  e  util_ a s  a lm a s .

T e m  a  s u a  o r ig e m  n o c a r g o  h o n o r á r io  de le ig o s  in s tru íd o s , o s  
q u a is  T e n i  o rd e m  I c le s iá s t i c a ,  s e  re v e z a v a m  n a s  le i tu r a s  p r e v is ta s  
p a m  a s  re u n iõ e s  d o s f ié is .  M a s  m o s tr o u -s e  em  b re v e  q u e  e s m  fu n 
ç ã o  d e v ia  s e r  c o n f ia d a  a  p e s s o a s  d e te r m in a d a s  p a r a  s a lv a g u a r d a r
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0  d e v id o  a n d a m e n to  d a s  c e r im ô n ia s . L e r  o s  m a n u s c r ito s  em  q u e 
fa lta v a m  o s  s in a is  d e p o n tu a ç ã o  n ã o  e r a  tã o  fá c il .  F o i p o r ta n to  
e s ta b e le c id a  u m a o rd em  p ró p r ia . D e sd e  o s é c u lo  IV  fo r a m  re ce b id o s  
n e la  d e p r e fe r ê n c ia  m e n in o s  q u e  s e  p re p a ra v a m  p a r a  o  s a c e r d ó c io . 
P o r  c a u s a  d isso  g o z o u  de g r a n d e  e s t im a . A s le itu r a s  p a s s a r a m  
p o u c o  a  p o u co  q u a se  tô d a s  p a r a  a s  o rd e n s  m a io re s . N a s  c e r im ô n ia s  
s o le n e s  e s ta v a  o  le ito r  e n c a r r e g a d o  de. c a n t a r  a s  l iç õ e s  p r e s c r ita s ,  
fu n ç ã o  e s ta  q u e  a in d a  h o je  e x e r c e , p o r  e x .,  n a  s e x t a - fe ir a  s a n ta .

O poder de benzer pão e frutos novos era dado desde 
o século IX-X. As fórmulas se acham no Ritual. (VIII c. 
15 e c. 17.) Não é bem conhecido o motivo por que o leitor 
foi encarregado desta bênção. Talvez porque estava de pos
se dos livros que continham as fórmulas da bênção.
978. A matéria do leitorado é o livro que contém a sa
grada escritura, por ex., o Missal, o Breviário, a Bíblia. 
Pela entrega do livro com a forma prescrita lhe são confe
ridos os poderes mencionados. A forma são as palavras do 
bispo: “Recebei êste livro e sêde leitores da palavra de 
Deus, etc.”

A sua virtude característica é a santificação própria 
pela fé viva, manifestada na vida exemplar e celestial. Co
mo devem ler em lugar alto, a fim de poderem ser vistos e 
■ouvidos por todos, assim se devêm esmerar em alto grau 

•(. pela virtude, a fim de edificai os fiéis pelos quais são vistos
e ouvidos.

I  Exorcistado

979. Na exortação inicial o bispo indica os três poderes 
com os quais são encarregado.s os exorcistas, de expulsar

 ̂ os demônioíj, de mandar sair da igreja os não-comuiigantes
 ̂ e de ministrar a água nas santas tunções.

A n tig a m e n te  o s  c a te c ú m e n o s , o s  q u a is  a in d a  n ã o  têm  o  d ire ito  
d e c o m u n g a r  e o s  e x c o m u n g a d o s , q u e  p e r d e r a m  ê s s e  d ire ito , d e
v ia m  d e ix a r  a  ig r e ja  a n te s  de p r in c ip ia r  a  m is s a  d o s fié is . O  e x o r 
c i s t a  d a v a  o s  a v is o s  n e c e s s á r io s .  A d m itia  o s  c o m u n g a n te s  à  m esa  
e u c a r ís t ic a  e m a n tin h a  a  o rd em . O  o f íc io  p r in c ip a l, p o ré m , e r a  im - 

 ̂ I p o r  a s  m ã o s  s ô b r e  o s  p o s s e s s o s  e  ta m b ém  s ô b r e  o s  c a te c ú m e n o s ,
q u e  s e  p re p a ra v a m  p a r a  o  b a tis m o . N o d e cu rso  d a  c o la ç ã o  d e s ta  o r
dem  s e  fa la  d e ste  p o d e r e x c lu s iv a m e n te .

N o p r in c íp io  do c r is t ia n is m o  o  p o d e r d e  e x p u ls a r  o s  d e m ô n io s  
e r a  c a r is m a  d ad o  p o r  D e u s  a o s  c r is tã o s ,  ta n to  c lé r ig o s  co m o  lei
g o s .  Q u a n d o  o e x o r c is ta d o  c a r is m á t ic o  fo i d e s a p a ie c e n d o  p o u co  a  

 ̂ I p o u c o , em  m e a d o s  d o  s é c u lo  te r c e ir o  fo i in s t itu íd a  e s t a  o rd e m  c le -
/ 'I  r ic a l .  ü  fa to  c o n s ta  p e la  c a r t a  de C o rn é lio  a o  b isp o  F á b io  de A n -

t io q u ia .
0  ofício do exorcista é poder espiritual, pois deve ex

pulsar os espíritos maus. E ’ poder geral, porquanto pode 
usá-lo em favor de católicos, acatólicos e excomungados.
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(Cân. 1152.) E ’ ligado no exorcista miriorista, o qual não 
pode fazer uso do seu poder. E ’ reservado aos sacerdotes 
autorizados pelo bispo. (Cân. 1152.) A licença é obrigatória 
para o exorcismo solene tal qiial está no Ritual. Não é ne
cessária a licença para o exorcismo privado, que pode ser 
bastante eficaz.

Nosso Senhor procedeu como exorcista, quando expul
sou sete demônios de Maria Madalena. (Durandus L. 11 c. 6.)

980. Matéria e form a. O poder desta ordem é conferido 
pelo bispo, que entrega o livro dos exorcismos: o ritual ou 
o missa!. A esta matéria, da ordem o bispo acrescenta a for
ma dizendo: “Aceitai êste livro, gravai as suas fórmulas 
em vossa memória e recebei o poder de impor as mãos sôbre 
os possessos, etc.”

Admoesta portanto o bispo ao novo exorcista que tenha 
presente na memória, quer a graça da ordenação e os de- 
veres dela resultantes, quer as palavras dp exorcismo.

A virtude característica que o bispo pede a Deus para 
o exorcista é a mortificação, a virtude da fortaleza, a fôrça 
de imperar aos vícios, e a fôrça de imperar aos demônios, 
mas em primeiro lugar o domínio sôbre si mesmo, de ser 
médico especialista das almas.

O Acolitado

981. Acólito quer dizer servidor, ministro. O' primeiro mi
nistro do sacerdote é o diácono, o segundo o subdiácono. 
Mas a necessidade de mais auxiliares para o serviço do sub
diácono levou à criação de novos ministros, que receberam 
0 nome de acólitos.

O  a co H ta d o  é  o  rn a is  a lto  g ra u  d a s  o rd e n s  m e n o re s . P o is  a n ti
g a m e n te  e s ta v a m  o s  a c ó li to s  e n c a r r e g a d o s  de s e g u r a r  a s a c o la ,  eni 
q u e  o s  s a c e r d o te s  n a  f r a ç ã o  d a s  h ó s t ia s  d e p o s ita v a m  a s  s a g r a d a s  
e s p é c ie s . P o r  is s o  n a  o r d e n a ç ã o  c o m o  d is tin tiv o  d a  s iia  d ig n id ;id e  
r e c e b ia m  a  s a c o la  d a s  h ó s t ia s .  D e v ia m  s e g u r a r  a h ó s tia  d e s tin a d a  
à  m is tu r a  co m  o  S S .  S a n g u e  e  lé v á - la , ao  m en o s em  R o m a , p a ra  
a s  ig r e ja s  u r b a n a s . R e z a v a m  o s  e x o r c is m o s  s ô b r e  o s  c a te c iim c n o s , 
e  a té ,  em  c a s o  d e n e c e s s id a d e , b a tiz a v a m  so le n e n ie n te , S e rv ia m  de 
c e r o f e r á r io s  e  e s ta v a m  e n c a r r e g a d o s  da luz n o s a l ta r e s  e n a ig r e ja  
ilu m in a d a  p o r m u ita s  lâ m p a d a s  p e q u e n a s , p o rq u a n to  a s  g r a n d e s  
c a u s a v a m  m au c h e iro . S e  h a v ia  c o n f ir m a ç ã o , a c o m p a n h a v a m  o  b isp o  
e  a p r e s e n ta v a m  o  c r is m a . C a b ia - lh e s  ta m b é m  a h o n r a  de le v a r  á g u a  
e v in h o  p a r a  o a lta r .

N o s s o  S e n h o r  e x e rc e u  ê s s e  o f íc io  c o n fo rm e  a s  s i ia s  p r ó p r ia s  
p a la v r a s :  “ E u  so u  a  LUz d o m u n d o ; q u em  rne s e g u e  n ã o  a n d a  n a s  
t r e v a s , m a s  te r á  a  luz d a  v id a ,” (D u r a n d u s  1, 11 c . 7 n. 5 .)
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982. Dos múltiplos ofícios antigos a Igreja hoje confere 
só uma parte aos acólitos: de servir de ceroferário, de acen
der a luz na igreja e de apresentar o vinho e água na missa.

Por isso a matéria é dupla: o castiçal com uma vela 
apagada para acendê-la, e a galheta vazia para enchê-la. 
As formas são as jralavras do bispo ao entregar os objetos 
da matéria.

Na oração final o bispo pede a Deus que conceda aos 
acólitos como virtude característica a piedade iluminada 
pela ciência. (A luz da ciência e o orvalho da piedade, Pont.) 
Não só levem a luz visível nas mãos, mas espalhem também 
uma luz invisível pela sua vida exemplar. Sejam pela sua 
vida castíssima um vivo sacrifício, a fim de serem dignos 
de levar vinho e água para o sacrifício divino do altar.

§ 189. AS ORDEN S MAIORES

O Subdiaconado
983. O subdiaconado é a primeira das ordens maiores (cân. 
95 0 ) ,  pela qual a Igreja confere o poder de servir ao diá
cono na missa solene, de lhe oferecer o cálix e a patena, de 
preparar a água para o s. sacrifício, de cantar a epístola e 
de abiuir as palas c os corporais.

Nosso Senhor exerceu êste ofício quando cm Caná de 
Gaüléia fêz vinho da água para o banquete nupcial c quan
do na última ceia lavou os pés dos discípulos. (Durandus
1. II c. 8 n. 5.)

A matéria do subdiaconado provavcimentc é dupla: o 
cálix vazio com a patena e o epistolário. .A, forma são as 
palavras que o bispo profere entregando êsscs objetos.

A o rig e m  do s u b d ia c o n a d o  d e v e -se  à  n e c e s s id a d e  de, a u x ilia r e s  
p a r a  o s  s e te  d iá c o n o s , c u jo  n ú m ero  n ã o  s e  q u is  m u d a r. P o r  isso  
ê s s e  a u x il ia r  s u b a lte r n o  é  c h a m a d o  s u b d iá c o n o , p o is  q u ç  o  d iá c o n o  
é  o p rim e ir o  m in is tro . F o i in s titu íd o  a in d a  n o  te m p o  d o s  a p ó s to lo s , 
“ d e sd e  o p rin c íp io  d a  I g r e ja .” ( T r i d .)

A n tig a m e n te  o  s u b d iá c o n o  e s ta v a  e n c a r r e g a d o  de a ju d a r  o d iá 
co n o , re ce b e n d o  co m  ê le  a s  o fe r ta s  do p o v o  e c o lo c a n d o  no  a l ta r  
u m a  p a r t e  d e la s , s u f ic ie n te  p a r a  a  co m u n h ã o  d o s fié is . D e v ia  g u a r 
d a r  a  p o r ta  d a s  m u lh e re s , a o  p a s s o  q u e  o d iá c o n o  g u a rd a v a  a  d os 
h o m e n s . E s ta v a - lh e  c o n f ia d o  o  c u id a d o  d o s s e p u lc r o s  d o s m á rt ir e s , 
d a s  r e líq u ia s  d o s s a n to s  e d a s  s a g r a d a s  h ó s t ia s  r e s ta n te s  d a  co m u 
n h ã o . O cu p a v a  p o r ta n to  u m a  p o s iç ã o  m u ito  h o n r o s a  de q u e  a in d a  
h o je  e s t á  in v e stid o .

Contudo é mais provável que esta ordem não é sacra
mento. Na Igreja grega é ordem menor. Na Igreja romana
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SÓ no s é c u lo  XIH (luocêncio III) se começa a contá-la en
tre as ordens maiores.

Mas a importância que a Igreja liga a êste grau ecle
siástico podc-se inferir das obrigações impostas aos que 
têm a honra de pertencer a êle. Cada dia (cân. 135) o sub
diácono deve rezar o ofício divino, e na Igreja romana deve 
guardar o celibato. (Cân. 132.)

984. A obrigação do celibato é igual à do voto solene de 
castidade e é impedimento dirimente do matrimônio. A vio
lação desta lei é um sacrilégio (cân. 132 § 1), de sorte que 
o transgressor pelo pecado, quer interno quer externo, co
mete dois pecados, contra a castidade e contra o voto. Ao 
subdiácono que se atreve a contrair matrimônio, embora só 
civil, a Igreja expulsa do número dos fiéis pela excomunhão 
incorrida imediatamente sem sentença judicial (latce sen- 
tenticc, Cân. 238 8 ) .  A consequência c a perda de todos os 
ofícios eclesiásticos infligida pela'lei e a degradação, se não 
se emendar. (Cân. 2388 § I.)

A s c o n d içõ e s  p a r a  o  a c ó li to  r e c e b e r  o  s u b d ia c o n a d o  s ã o ,  d e v id o  
à  e le v a ç ã o  do g r a u  h ie r á r q u ic o , m ú lt ip la s :  1. A id a d e  p r e s c r i ta ,  21 
a n o s  c o m p le to s . (C â n . 9 7 5 .)  2 . A  c iê n c ia  e x ig id a  ( c â n .  9 7 6 ) :  p eio  
fim  do te r c e ir o  c u r s o  de te o lo g ia . 3 . A  a u s ê n c ia  d e ir r e g u la r id a d e s . 
4 . 0  i i tu lo  dc o rd e n a ç ã o . 5 . ü  in ie r s t íc io  de um  a n o  d e sd e  a  r e 
c e p ç ã o  d o  a c o lita d o . 6 . A  c o la ç ã o  d a  o rd e m  n a  m is s a  p o n tif ic a l  e  
n o s  d ia s  m a r c a d o s : Q u a tro  tê m p o ra s , S á b a d o  S i t i e n l e s ,  S á b a d o  S a n 
to , e o u tr o s  p o r  p r iv ilé g io . 7 . O  c o m p o rta m e n to  r e g u ta m e n ta r  a t e s 
ta d o  p elo  r e ito r  do s e m in á r io  e  p e la  c o m is s ã o  de d isc ip lin a . 8 . A 
d e c la r a ç ã o  e s c r i t a  s ô b r e  o  s e n tid o  d a s  o b r ig a ç õ e s  do s u b d ia c o n a d o .
0 . .A p r o f is s ã o  d e fé . (C â n . 1 4 0 6 .)  10 . A p u b lic a ç ã o  d o  n o m e do 
o rd e n a n d o  n a  p a r ó q u ia  d ele . (C â n . 9 9 8 ;  9 8 7 .)  11. O s  e x e r c íc io s  e s 
p ir i tu a is  de s e is  d ia s . (C â n . lü O l.)

A virtude característica do subdiácono ó o espírito de 
fé (in vera fide fundati, Pont.), considerando-se irrevogavel- 
mente destinado ao santo serviço do santo altar.

Os paramentos do subdiácono pela sua significação mís
tica ensinam as virtudes, que a Igreja nêle deseja. A alva 
significa a inocência da vida, o cíngulo a castidade, o amilo 
a firmeza da fé; o manipulo a colheita das boas obras ad
quiridas pela vida austera e caridade prática-de Deus, a 
tunicela a alegria espiritual fundada na fé viva e caridade 
divina.

O Diaconado

985. 0  diaconado é a ordem, pela quai se coníere o es
pecial poder de ministrar no altar, batizar e pregar. (Pontif.)
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Nosso Scnlior exeiceu este ofício, quando dejtois da 
última ceia [lessoalmente distribuiu a sagrada comunhão aos 
apóstolos, quando pregou o evangelho e quando exortou à 
oração dizendo: “Vigiai c orai.” (Durandus 1. II c. 9 n. 15.)

A matéria desta ordem é a imposição da mão (direita) 
do bispo por contacto físico (A. S. S. X X X ; 158), e o evan- 
geliário. A forma c dupla: são as palavras proferidas iia 
imposição da mão e entrega do evangeliário.

E ’ certo que é um sacramento, embora não seja de fé. 
(Trid. s. 23. Cân. 6 ; Cân. 108.)

A origem do diaconado é devida à necessidade de te
rem os_apóstolos auxiliares na direção dos fiéis. (At c. 6.) 
E ’ de instituição divina.
986. Os ofícios do diácono são ordinários e extra
ordinários.

1. Os ofícios ordinários são os seguintes: a) servir ao 
celebrante de ministro na missa solene, b) Cantar o evan
gelho, c) Expor e repor o Santíssimo na exposição euca
rística. Não pode dar a bênção eucarística neste caso.

2 . O s  o f íc io s  e x t r a o r d in á r io s  s ã o  o s  s e g u in te s :  a )  B a t iz a r  (c â n . 
7 4 1 )  so le n e m e n te , m a s  n ã o  sem  l ic e n ç a  d o  b is p o  ou  d o  p á ro c o , a 
q u a l s ó  s e  riode d a r  p o r  r a z ã o  ju s ta ,  e em  c a s o  de n e c e s s id a d e  se  
p o d e p re su m ir . N ã o  p o d e b e n z e r  o  s a l  e a  á g u a . (d . 3 6 8 4 ;  R it. II, 
2  n. 7 ;  C a p p e llo  I ;  E p h . L . 1 9 3 0 .)  b )  P r e g a r  com  lic e n ç a  do b isp o . 
(C â n . 1 3 4 2  §  I . )  c )  D is tr i lm ir  a  s a g r a d a  c o m u n h ã o  co m  lic e n ç a  do 
b isp o  ou d o p á ro c o , a q u a l s ó  s e  p o d e  d a r  p o r  ra z ã o  g r a v e , e 
cm  c a s o  de n e c e ss id a d e  s e  p o d e  p re su m ir , (C â n . 8 4 5  §  2 . )  O  d iá 
c o n o  o b s e r v a  o r ito  p r e s c r ito  n o  R itu a l ( I V  c . 2 ;  e . 4 ) ,  p o d e  e  d eve 
d a r  no fim  a  b ê n ç ã o  co m  a  m ã o  (P o n t .  C o m . 1 3 - 7 - 3 0 ) ,  m a s  le 
v a n d o  a  e s to la  a  t i r a c o lo . (E p h . L . 1 9 2 4  p. 2 8 1 .)  R a z ã o  g r a v e  é  a  
n e c e s s id a d e , a  s a b e r , s e  n ã o  h o u v e r s a c e r d o te  q u e  p o s s a  d a r  a  c o 
m u n h ã o , p o r  e x ., p o r e s t a r  o cu p a d o  co m  c o n f is s õ e s  ( S .  A ff . V I ,  
2 5 7 ) ,  p o r  s e r  g ra n d e  o n ú m e ro  d o s c o m u n g a n te s , q u e  d e v eria m  e s 
p e r a r  m u ito  tem p o  e n ã o  h a v e r  s a c e r d o te s  b a s ta n te s ,  (C a p p e llo  i, 
.3 2 9 .) d )  L e v a r  o  v iá t ic o  p a r a  d o e n te s  em  c ir c u n s tâ n c ia s  ig u a is  à s  
m e n c io n a d a s . N e ste  c a s o  d á  a  b ê n ç ã o  e u c a r ís t ic a  c o m o  e s t á  p r e s c r ito  
no R itu a i. (C â n . 8 4 5  §  2 . )  e )  F a z e r  o  e n tê r r o  d e a d u lto s  c  c r ia n 
ç a s  co m  to d a s  a s  c e r im ô n ia s  do R itu a l (V I  c. 3 . n. 1 9 ; c . 7  n. 5 ) ,  
co m  lic e n ç a  do b isp o  ou p á r o c o , a  q u a l só  s e  p o d e d a r  p o r ra z ã o  
g r a v e ;  m a s  era c a s o  de n e c e s s id a d e  s e  p o d e p re su m ir . P õ e  a e s to la  
a  t i r a c o lo . N ã o  p o d e u s a r  o  p lu v ia i (d . 2 9 5 Í  ad  1 0 ) ,  p o d e  p o ré m  
b e n z e r  o  se p u lc r o , (d . 3 0 7 4  a d  2 . )

987. As condições para que o subdiácono possa ser orde
nado diácono são as seguintes; a) a idade de 22 anos; b) 
0 interstício de três meses (cân. 978 § 2 ) ;  c) a ciência pres- 
crita: depois de ter começado o quarto ano de teologia (cân. 
9 7 6 ) ;  d) os exercícios espirituais de seis ou ao menos de
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trè.s dias (cân. lOOJ); e) a publicação do notnc do orde
nando na paróquia dêle. (Cân. 998.)

A virtude característica do diácono é a pureza angélica. 
Pois são “cooperadores do corpo c sangue do Senhor”, e 
como tais devem ser “sem mancha, imaculados, puros e cas
tos.” (Pontif.)

Os paramentos do diácono pela sua significação místi
ca acentuam a virtude característica mencionada. A estola 
significa a candura da vida. Põe-se no ombro esquerdo em 
sinal de que o diácono deve servir. (S .  Thom.) A dalmática 
significa a justiça e alegria,

O Presbiterado
988. A palavra presbítero  significa senior, não só em ida
de, mas muito mais por causa da doutrina, prudência e vida 
exemplar. (Cat. Rom.) Chama-se sacerdote, a saber sacer 
Deo, porquanto é consagrado a Deus e deve tratar das coi
sas dc Deus: sacrifício e oração.

O presbiterado é sacramento, instituído por Nosso Se
nhor Jesus Cristo. E ’ de fé. (Trid. 2, cân. 3.)

0  ofício do sacerdote é descrito nas palavras do Pon
tifical: E ’ obrigação do sacerdote oferecer, benzer, presidir, 
pregar, batizar ( o f ferre, bcnedicere, prceesse, prccdicare, 
baptizarc.)  a) Oferecer, a saber consagrar o corpo, e san
gue de Nosso Senhor e distribuí-lo aos fiéis. E ’ ministro 
ordinário. (Cân. 846.) b) Benzer, dar as bênçãos constitu
tivas e invocativas, que não são reservadas, e administrar os 
sacramentos, em que ocorrem bênçãos: penitência, santos 
óleos, ftiatrimônio. c) Presidir, a tôdas as funções eclesiás
ticas: procissões, enterros, devoções, associações, irmanda- 
des, obras de caridade, d) Pregar, mas não sem a missão 
canônica’(cân. 1340), dar catequeses, fazer conferências, e) 
Batizar como ministro ordinário.

Para que o diácono possa ser ordenado saceniote, a 
Igreja exige: a) a idade dè 24 anos; b) o interstício de ao 
menos três meses; c) a ciência prescrita: no meio do qiiar- 

.,to ano de teologia (cân. 9 7 6 ) ;  d) os exercícios espirituais 
de seis ou ao menos de três dias (cân. 1001); e) a publi
cação do nome do ordenando na paróquia dêle, (Cân. 998.)

A matéria do presbiterado provavelmente (Bcned. XIV;
S. Aff.) é a primeira im.posição das mãos feita antes do
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evangelho. Ma.s a segunda depoi.s da comunhão não se pode 
omitir, b) Praticamente sc exige a entrega dos instrumen
tos. c) A forma são as palavra.s c]ue acompanham essas duas 
cerimônias.

A virtude característica do sacerdote é a perfeita cari
dade dc Deus e do próximo. (Gem ina dilectio Dei et pro- 
xinii, Pontif.) Manifesta-se especialmente na obediência, 
que 0 sacerdote promete na hora feliz da ordenação ao seu 
bispo ou ao seu superior.

989. O rito das ordenações  está indicado no pontificai ro
mano. Alguns decretos dão esclarecimentos sôbre pontos 
duvidosos.

1. Etiam quando unus in episcopali sacello ordinatur, 
palam interdicere debet Episcopus per unum ex suis: Ne 
quis accedat irregularis, (á . 3006 ad 4.)

2. Si Ordinatio peragatur ab Ep. extraneo ex mandato 
Ep. Ordinarii, legetur semper mandatum de inhibitione disce- 
dendi nomine Ep. Ordinarii vel sede vacante nomine Vicarii 
Capitularis hisce verbis: Revmus Dominus NN. huius dioece- 
seos, Sede vacante, Vicarius Capitularis deputatus sub ex- 
communicationis poema prmcipit. (d. 3593.)

990. 3. De Missa Ordinationis. \n Sabbaüs Quatuor Tem- 
poi-Lim et in Sabbato infra Hebdomadam IV Quadragesirnae, ' 
Missa, in qua Ordines conferantur, semper dicitur de Sab
bato; et in ea, si alia ibi non habeatur Missa cantata vcl 
convcntualis, fit Commemoratio de üfíicio currenti, etiam 
Dupl. I aut II classis, cura aliis Orationibus quae occurrant 
(A. Miss. I. n. 5.)

4. In Sabbatis Quatuòr Temporum Oratio pro ordinan- 
dis  ̂ dicenda esí sub una conclusione cum Oratione Missce 
diei id est quae dicitur primo loco post Kyrie. /Decr aut 
t. V. ad d. 3592, p. 345.)

5. Si Sabbato Sancto íiat Ordinatio, dicendae sunt Li- 
taniaj in Missali assignati, additis qum Ep. proferre debet 
super Ordinandos post V. ut omnibus fidelibus defunctis, 
etc., non de Pontificali. (d. 3731 ad 6.)

991. 6. Archidiaconus Tonsurandos invitare potest verbis: 
Accedant qui prom ovendi sunt ad  Tonsuram. (d. 2682 ad 2.)

7. Tonsurandi una cum Ep. proferunt verba: Dominus 
pars, etc., dum tondentur. (d. 2682 ad 3.)
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8. Archidiaconus suggeret Ordinatis, ut recedant dicens: 
Ad loca vestra, vel similia. (d. 2682 ad 4.)

9. In Ordinatione Ostiarioruni servetur in praxi Pontifi- 
calc, ut non una clavis tantum tradatur. (d. 4035 ad 3.) 
Archidiaconus per seipsum debet explere onus ducendi pro- 
motos ad Ostiariatum ad portam Eccles i* . (d. 158o ad 4.) 
Non est stricte necessarium, ut Ostiarius claudat et aperiat 
fores Ecclcsi® curn clavi (d. 2682 ad 5) vel plurcs campa
nas pulset; sufficit una, immo sufficit tintinnabulum altaris,
(d. 3315 ad 2 et 3.)

10. Codex tradendus Lectori est Missale yel Brevianum 
vel volumen Sacrae Scripturaj. (d. 3315 ad 5.)

11. Bugia non potest esse materia Ordinis Acolythorum.
(d. 2194 ad 4.) ' _ .

12. Amen in traditione ve! niaterise vel sacrorum mdu- 
mentorum dicendum est ab ipso Ordinando iuxta consue-
tudinem. (d. 2682 ad 6.) ,

13. In Ordinatione Diaconi vel Subdiaconi loco libn 
Epistolarum vel Evangeliorum tradi potest Missale. (d.
3315 ad 7.)  ̂ i

14. Amictum impositum Ordinando ad Subdiaconatum
dimittendum est super scapulas post impositionem. (d.
2956 ad 2.) . . .  c

15. Si Missa Ordinationis non fiat m cantu, Subdiaco-
nus ei Diaconus non cantant, sed legunt Epistolam ct Evan
gelium, dum Episcopus legit (d. 2682 ad 9) neque Su bdiy  
conus osculatur manum Episcopi, neque Diaconus, dtcto 
Munda cor, petit benedictionem. (d. 3006 ad 5.)

992. 16. In ordinatione prcsbyterorum Sacerdotes omnes
(moraliter sumptum d. 2616 ad 6) adstantes, manus exten- 
dunt (vix facta impositione utriusque manus (d. 3274 ad 
1) tantummodo ad Orationem Oremus, fratres carissimi.
(d. 3105 ad 1.)

17. Tolerari potest usus, ut ima tantum candela accen- 
datur, q u *  Episcopo offeratur a singulis Ordinatis (d. 2682 
ad 7) vel ab uno ex Ordinatis in quolibet Ordine. (2883 ad 4.)

18. Presbyteri ordinandi tenentur solum a Siiscipe San- 
cte Pater Missam inchoare cum Episcopo ordinantc (d. 2404

■ ad 1) et quidem genuflexi (I. c. 2) nec faciimt aCtiones 
quas Episcopus in AEssa facit (1. c. 3 ) ,  et legunt sine 
cantu, si ordinatio fit in cantu. (d. 2682 ad 11.)

i
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19. In comniunicandis neo-presbyteris omittenda e.st for- 
" ! " c  etc. (d. 372 !  ad I ;  3274 ad 2.) Diaconi
et Mtódiaconi non ante sed post conimmiionem Presbvtero- 
mm. Confiteor dcbent dicerc (d. 2682 ad Jü) et etíam ad 
Urdinatos in minoribus Episcopus debet dicere; Corpus 
custodiat te. (t. V. p. 348 ad d. 2682 ad 16.)

20. Ordinati ad Presbyteratum debent dicere Evanoe- 
bum in f,ne Missae una cum Episcopo ad suam sedem red- 
eunte. (d. 2682 ad 12.)

21. Pro Nocturno tabs diei, quem Episcopus solet im- 
ponere Subdiaeonibus et Diaconibus, intelligendus est No- 
cturnus feriahs vel primus Festi aut Dominicre in Psalterio 
404?  Orfinatio iji Feria, Festo aut Dominica habita sit (d’ 
4U42 ad 1) et Episcopus ordinans habet ius iniungendi alium 
a Nocturno diei, quo habet ordinationem (1. c. ad 2)  sine 
{á  sine Hymno et sine Lectionibus.

993. 22. Color paramentorum pro Ordinandis in sacris ' 
debet esse color ipsius Celebrantis in Missa, nisi aiiud postu- 
lat necessitas, (d. 3832 ad 6.)

23. Misste Neo-Presbyteris iniunctas non possiiní diei in 
diebus duplicibus minoribus sed in diebus a Rubrica oer- 
missis. (d. 2802 ad 4.)

Si occurrat feshim q u o 'diciíur Missa de Soiriiu Sancto 
aut de Beata, per missam festi officio conformem satisfit 
onen celebrandi missam dc Spirilu S. vel de Beata.

Vaide suadendum est, ut Neo-sacerdotes tres missas 
Lstas applicení pro-ecciesia et pro fidelibus defunctis (Nol- 
am, theoi. mor. Ilf, n. 479.) Sed certum est eos non teneri 

p L e  PPs stipendiura accipere

§ 190. 0  SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO

994. ^1 . pbserva-se o ritual prescrito. (C. P. Ap. XIV, 
p. 55x2.^

2. 0  noivo fica à direita da noiva.
3. O sacerdote não fica no supedâneo, mas entre o al

tar e os nubentes.

4. A formula o Sr. F. quer receber, etc., com a I'e.s-
posta dos nubentes, é o consenso matrimonial. O ritual rom.
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VII, c. 2, traz só esta fórmula. No ritual brasileiro segue-se 
uma segunda fórmiila: Ea, F. etc.

A bênção do anel para o dedo anular (4 ,“ dedo) da 
mão esquerda é obrigatória (d. 3548),  mesmo nas segun
das núpcias (d- 2743 ad 2 ) ,  podendo ser o. anel dc qualquer 
metal mesmo de iiifimo valor. (d. 3548.) Embora_ Qs nu- 
bentes apresentem em .geral dois anéis, a bênção üo ntual 
vale somente para o anel da espôsa, conforme o texto da 
oração, que não se pode pôr no plural, a nao sea que se 
celebre mais que um casamento ao mesmo tempo. (Kit. v n ,
2 n. 5.) _

6. Os versículos Confirma hoc, etc., nao pertencem a
bênção do anel. (d. 3548.)
995 7 A fórmula solene da bênção nupcial, contida na 
missa nupcial, só se pode usar dentro da missa. Compõe-se 
de duas orações: uma depois do Pater noster, outra depois 
de Ite, Missa est, ou Benedicamus Domino. Durante o P a
ter noster os esposos vão ajoelhar-se no degrau inferior do 
altar. 0  C, antes de dizer Libera nos queesumus depois do 
Pater noster, dirige-se, genufletindo antes, para o lado da 
epístola e voltado para os esposos diz a oração: Propitiare, 
etc O acóiito pode sustentar o livro. Tendo terminado, o 
sacerdote volta ao meio do altar e faz genuflexão. Depois 
reza: Libera nos quæsamus, da rnissa. Pela segunda vez os 
esposos vão ajoelhar-se no degrau inferior do altar depois 
de Ite, Adissa est ou Benedicamus Domino.

O C, antes do Placeat, no meio do altar, volta-se para 
os esposos e diz: Deus Abraham, etc. Depois, conforme as 
rubricas, dirige aos esposos uma curta alocução sôbre os 
deveres do estado, a quai, porém, segundo o cerimonial bra- , 
sileiro, já  deve ter sido feita no ato do casamento. Poi isso, 
logo depois da oração, asperge os esposos com água^ benta, 
volta-se ao altar,'continua: Placeat, etc., e dá a bênção.

Era todo 0 território do Estado do Rio Grande do Sul 
esta fórmula, por privilégio especial e com autoriz:tção do 
ordinário do lugar, pode-se usar também fora da missa. 
Gf. n. 610.

8. Celebrando-se mais de um matrimônio ao mesmo 
tempo, o consenso e as palavras: E go conjungo vos devem- 
se repetir para cada casal. As outras fórmulas e orações di
zem-se uma só vez, a bênção dos anéis neste caso se diz
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no plural, a bênção solene das esposas na missa, no sin
gular sem mudança alguma, (S. R. C. Brunen. 3-3-1936.)

9. Os matrimônios mistos celebram-se fora da igreja 
(na sacristia, casa canônica, cân. 1109, § 3) e sem nenhum 
rito sagrado. (Cân. 1102, § 2.) O bispo, porém, para evitar 
maiores males, pode permitir uma ou outra cerimônia reli
giosa, mas nunca a missa nupcial. (1. c.)

Os párocos façam  diligências para que os casam entos se cele
brem não de tarde maS de manhã e, quando possivel fór, junto 
com a m issa, bênção nupcial e comunhão dos esposos. (C . B . n. 304.)

§ 191. BÊNÇÃO DA MULHER D EPO IS DO PARTO

996. 1. Não é lei eclesiástica, mas costume piedoso benzer 
as mães que vêm à igreja depois de terem dado à luz um 
filho. As mulheres casadas só civilmente não têm direito a 
esta bênção, mas só as mulheres casadas religiosamente, ao 
menos no tempo, em que deram à luz (C. Cone. 18 jun. 
1859), embora antes a união não fôsse legítima. Onde já 
não existe êste costume, procure-se instaurá-lo. (C, B. n. 315.)

2. Não se nega esta bênção, quando o filho morreu com 
ou sem batismo (d. 3904) e neste caso nada se muda nas 
palavras do ritual, (d, 3059 ad 17.)

3. Qualquer sacerdote a pode dar, certificando o supe
rior da igreja ou do oratório público respectivo.

4. Para se dar a bênção, a mulher espera fora ou ao 
rnenos perto da porta, de joelhos com uma vela acesa.

5. O sacerdote asperge, reza as orações, entrega a ex
tremidade esquerda da estola à mulher e a introduz na igreja,, 
dizendo: Ingredere. Se são mais de uma, somente a primeira 
pega na estola com a mão direita. As outras seguem-na.

6. O altar, ao pé do qual a conduz, pode sér ou do 
SS. Sacramento ou de Nossa Senhora ou de outro santo.

7. No fim dá a bênção, aspergindo a mãe.
E ’ muito conveniente que as mães se apresentem com

a prole, para imitar Maria Santíssima, apresentando-se no
templo com o Menino Jesus nos braços.

§ 192. NOÇÕES GERAIS SÔ BR E AS BÊNÇÃOS •
•-■'W

997. 1. As bênçãos, com exceção das que exigem um lu
gar determinado, como, p. ex., a da mulher depois do parto, 
podem-se dar em qualquer lugar decente, com preferência 
na igreja ou sacristia.
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2. Sempre que o sacerdote dá a bênção na igreja, veste 
sobrepeliz c estola (d. 3784 ad 1), e querendo mais sole
nidade, também o pluviai. Nas bênçãos dadas privadamen
te, tora da igreja, seria suficiente a estola, p. ex., para ben
zer a água de S. Inácio por ocasião da visita aos doentes.

3. Conforme o ritual (V ll l ,  c. 1, n. 6 ) ,  a côr dos pa
ramentos é a do tempo do ano litúrgico, se não houver 
côr marcada no ritual, ou a conveniente ao mistério ou ao 
santo, p. ex., vermelha na bênção de S. Brás, branca na 
bênção de uma imagem de Nossa Senhora.

4. Ao benzer alguma coisa, o sacerdote tira o barrete e 
fica de pé.

5. E ’ proibido pôr sôbre o altar para benzer um obje
to inconveniente (Rit. !. c. n. 9 ) ,  p. ex., pão, ovos, vinho, 
mas deve colocar-se em cima da credência ou de uma mesa 
ou mandá-lo sustentar por um acólito.

6. Uma bênção reservada, dada por ministro incompe
tente, é ilícita, mas é váiida. (Cân. 1147, § 3.) A convite o 
sacerdote privadamente pode dar a bênção contra gafanho
tos e outros animais daninhos, (d. 380 !  ad 6.)

7. As bênçãos podem-se dar aos católicos, aos cate- 
cúnienos e até, sc não obstar a proibição da igreja (p. ex., 
excomungado publicamente), aos acatólicos, para que oltte- 
nham a luz da fé e junto com ela a saúde corporal. (Cân. 
1149.)

8. As bênçãos constitutivas e invocativas são inválidas 
se não foi empregada a fórmula prescrita pela igreja. (Cân. 
1148 § 2.) Se não houver fórmula conveniente, basta fazer 
0 sinai da cruz sôbre o objeto, dizendo, ou não, as palavras: 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. (Miiíler- 
Umberg, Carpo, Mach-Ferreres II p. 2 2 0 ) ,  e aspergindo-o 
com água benta. Pode-se usar Benedictio ad  omnia, no ri
tual. Não é preciso acenderem-se velas a não ser que se tra
te das bênçãos solenes no altar, p. ex., a bênção da cinza.

9. Não está prescrito que a aspersão com água Irehta 
se faça em forma de cruz.

A bênção das vestes sacerdotais, seja-se n. 210.
Para benzer uma cruz erigida em lugar alto (in emi- 

nenti lo co )  para afastar as tempestades, se exige a licença 
do bispo. (d. 473.)
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A bênção de cruzes novas (sem crucifixo) e imagens, 
expostas à veneração pública, é reservada ao bispo, quando 
se faz solenemente com canto, ministros (solernnis) e con
curso do povo, cliamado para esta solenidade (cân. 1279 § 
4 ) ,  ao ar livre (in eminenti loco ; Regatilio). Particularmente 
e sem solenidade qualquer sacerdote com um ministro pode 
fazer estas bênçãos bem como as das cruzes destinadas para 
0 aitar e as procissões, embora isio não seja necessário, (d. 
2143.)

Para expor à publica veneração as imagens e levá-las 
em procissão, basta benzê-las particularmente, como a S. 
R. C. decidiu quanto às cruzes e a rubrica aponta. (Rit. 
VIII c. 24 e 25; d. 2143 ; Solans II n. 768.)

Para benzer uma cruz pequena com a imagem do cru
cifixo não se usa a fórmula da bênção de cruz nova, mas a
da bênção das imagens dç N. S. Jesus Cristo, (d. 3524 ad 4.)

10. Via sacra. 1. O único documento para a ereção válida da 
via sacra , é a faculdade recebida da S. Penitenciaria. Pedir a li
cença do ordinário é muito conveniente, se o lugar, onde se faz
a  ereção, está sujeito à jurisdição do bispo.

2 . Sem se recorrer a Roma, a pedido do interessado, os superio
res da ordem de São Francisco podem delegar a faculdade de erigir 
a  via sacra  a um dos seus súditos, mas não a um sacerdote fora 
da sua ordem.

3. O bispo teni a faculdade de erigir a via sacra , mas não pode 
delegá la, a não ser que tenha privilégio especial.

4. Quanio à matéria, lugar, rito, vigoram as leis antigas. (S- 
Penitenciaria 12-.3-38; R E B  1 94 !, p. 841; 1944, p. 57-81.)

§ 193. A VISITA PASTORAL

998. 0  cerimonial solene da visita pastoral acha-se na
C. P., p. 691. 0  resumo seguinte pode servir em caso de 
necessidade.

I. Preparativos.
1. A igreja está ornada como nos dias de maior sole

nidade. No presbitério, ao lado do evangelho, arma-se o tro
no sôbre um estrado com três ou pelo menos um degrau.

2. Sôbre o altar-mor, do lado da epístola, pôr-se-á o 
missal e nêle deve estar marcada a oração do titular da 
igreja.

3. Em outra igreja ou numa casa decente se preparam 
amito, alva, cíngulo, estola branca.

4. Â porta da matriz estará preparado o turíbulo, a na
veta, e água benta, um crucifixo e à entrada da porta se es
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tenderá um tapête com almofada, .se o bispo não beijou o 
crucifixo em outra, igreja.

II. Recepção.
999. 1. Logo que se avistar o bispo, começam a repicar
os sinos, 0 que nos demais dias sempre sc ob.servará em 
qualquer igreja, à qual o bispo vá ou pela qual passe.

2. E ’ recebido pelo pároco, revestido de sobrepeliz sem 
estola, irmandades, colégios e povo. Tendo-se paramentado, 
0 bispo vai em procissão sob o pálio à igreja que deve ser 
visitada, a cuja porta o pároco entrega-lhe, de pé e desco
berto, 0 crucifixo para beijar e o hissope da, água benta. 
Depois o mesmo pároco apresenta a naveta (Benedicite, P a 
ter reverendissim e), outro sacerdote, se fôr possível, o turi
bulo. O bispo põe o incenso no turibulo e, estando de pé 
e coberto, é incensado com três duetos duplos pelo pároco, 
que fará antes e depois inclinação profunda.
1000. 3. Concluída a turificação, o pároco entoa o Te
Deain ou, se isto fôr impossível, canta, ao menos em tonas 
rectas, ou reza-se o responsório:

E cce Sacerdos magnas, qui in diebus sais ptaciút D eo; 
* Id eo  jure jurando fecit ilium Dominas crescere in plebem  
suam.

y .  Benedictionem omnium gentium dedit itti, et testa- 
mentum sinirn confirm avit super caput ejim. * Ideo. Gloria 
Patri. * Ideo.

4. 0  bispo faz oração diante do SS. Sacramento, o pá
roco sobe ao supedâneo do lado da epístola e voltado para 
o bispo canta:

y .  Protector noster aspice Deus. I^. Et respice in fa 
d em  Christi tui.

y .  Salvam fac  servum tuum. R?. Deus meus, speran- 
tem in te.

y .  Mitte ei Domine, auxiliam de Sancto. I^. E t de 
Sion tuere eum.

\  y .  Nihil proficiat inimicas in eo. I^. Et filius iniqiti- 
tatis non apponat nocere ei.

y .  Domine exaudi orationem meam. B/. Et clamor meus 
ad te veniat.

y .  Dominas vobiscum. I^. Et cam spiritu tuo.
Oremus. Deus, humilium visitator, qui eos paterna di- 

lectíone consolaris, prcetende societati nostrce. gratiam tuam;
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ul per eos, in quihus habitas, tuiun in nobis sentiamas od- 
vcntiini. Per Christum Dominnm nostrum.

K'. Amen.
5. Ein seguida o bispo sobe ao altar, em que foram ace

sas ao rnenos seis velas, e abençoa solenemente o povo, se
não prefere antes cantar a oração do santo padroeiro da
igreja pelo missal ao lado da cpísfola.

Concluída a visita pastoral, o bispo, no dia em que se 
quiser retirar, vai de Iiábito comum à igreja, onde do,lado 
da epístola, de pé diante do altar e para êle voltado, diz 
o salmo: De profundis, Pater noster, A porta inferi, etc., 
Deus, cuiiis miseratione, etc.

E  retira-se.

§ 194. A MISSA PONTIFICAL POR OCASIÃO 
DA VISITA PASTORAL

L Preparação
1001. P essoas: o Presbítero Assistente (PA ), dois D as
sistentes (DA), 0 D e o Subd. do altar, o Mestre de ceri
mônias, 2 acólitos para a credência, acólitos para o turíbulo, 
o livro, a palmatória, o báculo e o gremial.

O altar. O SS. Sacramento trausporta-se para um altar 
ou uma capela lateral; a lâmpada do SS. se estiver no meio 
diante do altar, tire-se, para que não impeça a passagem 
do bispo mitrado. Os paramentos se põem no meio do aitar:
1. era baixo, casula, 2. cm cima dela, dalmática e tuniccia, 3. 
estola, 4, cordão, 5. alva, 6. amito. O manipulo está guar
dado no evangeiiário para o bispo diocesano; as mitras, a 
preciosa e a aurifrigiada (de sêda e ouro) estão ao lado 
dos paramentos. Sete velas.

Na credência: o cálix, galhetas, missal com o manipu
lo, para a epístola e evangelho, se não houver epistolário e 
evangeliário. Na credência entre o trono e o altar: o cânon, 
a bugia, o lavabo (jarro e bacia) com toalha grande (não 
a pequena da missa comum), salvas ou pratos de nietai ou 
vidro, para o solidcu, anel, cruz episcopal, luvas, sandálias 
pontificais; o bácuio encostado à parede.

0  trono de três degraus arma-se do lado do evange
lho. Coloca-se nêie uma cadeira de encosto e braços, duas 
cadeiras ou mochos à direita e à esquerda para os diáconos
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assistentes e uina na frente do trono à direita, para o presbí
tero assistente.

Na sacrisiia  sc preparam os paramentos para D c sub
diácono (os manípulos se põem nas banquetas dos MM),. 
para o P assistente sobrepeliz, amito, pluvial, para os DD 
assistentes: sobrepeliz, amito, dalmáticas; para os outros: 
sobrepelizes.

Na capela  do SS. Sacramento acendcm-se seis velas e 
põe-se um genuflexório e um outro diante do altar-mor.

II. Advertências

1002. 1. No trono se fazem as funções: 1. antes e depois
da missa, 2. durante a missa, desde o intróito inclusive até 
0 versículo do ofertório inclusive.

2. No trono servem os DD assistentes exceto quando o- 
bispo põe e depõe os paramentos. No altar servem o D e S, 
exceto a mitra servida pelo D assistente, depois da incensa
ção do altar. Quem põe a mitra, coloca-se na frente do bispo, 
e assenta primeiro a borda anterior da mesma na fronte 
do prelado.

3. Genufletem todos (não os cônegos) diante do bispo- 
diocesano, passando diante dêle, chegando ao trono e ao 
retirar-se. Os serviços íazem-se de joelhos; dc pé só à lei
tura que 0 bispo faz de pé. Ósculos ao entregar um obje
to; genuflete o Ac também entregando o báculo.

4. O presbítero assistente cuida do anel, da toaiha no 
lavabo, sustenta o livro enquanto o bispo canta no trono, e 
só durante palavras cantadas; incensa o bispo depois do 
evangelho, .assiste ao livro no altar.

5. O porta-báculo sustenta o báculo, entrega-o com a 
scurva voltada para o povo tendo feito genuflexão, beijan
do 0 báculo e a mão. Recebe-o com as mesmas cerimô- 
nfas; beija primeiro a mão.

I 6. O porta-mitra guarda as mitras, cobrindo a mão com 
um véu. A aurifrigiada, mais leve, se usa depois do Kyrie 
rezado até o fim do Credo cantado; nos outros casos a 
preciosa.

7. O poria-gremial oferece de joelhos o gremial quan
do o bispo se assenta, entregando-o ao primeiro e receben
do-o do segundo D assistente.

32*
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8. O porta-palmatória acompanha o porta-Iivro ou o 
inissal. A palmatória pode ficar sôbre o altar.

9. 0  porta-livro está cm pc ou de joelhos, conforme a || 
posição do bispo. *

III. As cerimônias

1003. 1. 0  bispo vai debaixo do pálio em procissão para
a igreja. Tocam os sinos. O pároco ou o mais digno do cle
ro entrega de joelhos o hissope ao bispo, o qual asperge 
os circunstantes. Canta-se E cce sacerdos. Segue adoração 
do SS . Sacramento. Todos de joelhos. Levantam-se, genu- 
fletem. No coro o bispo se ajoelha no genuflexório, todos 
genufletem; depois vai para o trono. D e S à banqueta.

2. No trono o bispo reza a prepâração (com os assis
tentes) para a missa no cânon, trazido pelo porta-livro acom
panhado do porta-palmatória. (Reverências.) O subdiácono 
ou outro traz as sandálias e cáligas pontificais e presta o 
serviço. Apresenta-se uma salva para o barrete, outra para 
a cruz e outra maior para a mozeta. 0  lavabo, trazido pelos

Diagrama das cerimônias principais da Missa Pontificai
A breviações: C, ce leb ra n te : D, diácono: S, subd iácono: 1, prim eiro a s 
s is te n te ; 2, segundo «assistente; V, p resb ítero  a ss is te n te ; a, ac.ólito; g, 

genuH exao; gig , g e n u flec tit in grad u ; M. m estre de cerim ônias.

1. Preparação. Acólitos seguram  cânon e bugia. 1 e 2 respondem, 
vão à sacristia ; cânon é levado para o altar.

2. Param entos. D e S vão ao trono e ajudam a param entar o C. 
C lava as mãos. P tira o anel, apresenta toalha e põe o anel. 
Param entos, Cruz antes da estola. M itra, báculo.

3. Confiteor. Depois de Indulgentiam, S põe manipulo, ósculo. 
Sobem . P  e D trocam  os lugares, S  apresenta evangelho.

4 . Incenso. Benedicite, P a ter Reverendissime. I cuida da mitra. 
P  fica no plano. D incensa C. Báculo,

,5. Intróito. Acólitos apresentam  o missai e a bugia. Kyrie, tam
bém D e S. M itra, barretes.

'6. Glória. P  apresenta o cânon, entregando-o logo ao acólito. D 
e S também rezam o Glória. O rações; P  segura o missal.

7 . Epístola. S  vai ao meio, depois canta, vai ao trono, g, beija  
anel e volta ao seu lugar.

8 . D leva o livro ao altar, beija  o ánel do C. Volta ao altar. 
Munda cor. P apresenta naveta, turibulo.

9. D vai com o livro para o C. lube Domne. Não beija  o anel,
volta para o altar ao lado do S,

10. Evangelho. C tem o báculo. S leva o livro para beijar. P  in
censa 0 C.

11. Credo. P apresenta o cânon. D e S também rezam o Credo. 
M itra. Cânon para o altar. D leva a bursa para o altar.
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acólitos, para lavar as mãos. Os ministros ajoelhados. 0  P  
assistente cuida do anel e da toalha grande, os DA vão para 
a sacristia. Trazem-se os paramentos. D e Subd. ajudam ao- 
bispo. Depois da alva põe~se a cruz, depois da dalmática 
as luvas. A parte dupla do pálio do arcebispo fica no om
bro esquerdo. 0  D e Subd. retiram-se para o seu bauco e 
põem 0 manipulo. Entregam-se mitra e báculo, o C vai 
para o altar.

3. Confíteor. 0  PA vai na frente, segue o bispo acom
panhado dos DD assistentes, os quais ficam parados um 
pouco atrás do bispo, quando êle párã. 0  PA está à direita 
do C, à esquerda dêle o D, o S, o M. de C. O D da missa 
tira a mitra e o báculo. Genufletem todos os ministros. In- 
troibo. Depois de Indulgentiam, o Subd. levanta-se, toma o 
manipulo e com ósculo o põe no braço do C. Quando o C 
sobe, o PA e o D trocam os seus lugares. Os DA ficam 
nos seus lugares. No supedâneo o Subd. oferece no missal 
apresentado pelo M. de C. o evangelho do dia ao C para 
beijar, o PA indica com a mão o comêço do texto e logo 
desce para o plano. O M. de C. leva o livro. 0  C põe o 
incenso no turíbulo como nas outras missas solenes, dizen-
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12. Lavabo. P tira  o anel, apresenta toalha, luvas para a salva. 
Anel, mitra, báculo.

13. Ida para o altar. P vai para a esquerda do C.
14. P, C e D sobem. S vai buscar o cálice. Bênção. Bencdicite, 

P ater Rev'erendissime.
15. Incenso. P  retira o missal e o sustenta.
16. D incensa o C, P, 1, 2, S. Depois das secretas, o P tira o- 

missal, põe o cânon. Solidéu.
17. Sanctus. D sobe. S  fica no seu lugar.
18. Ao Qiiam oblationem, P  e D põem-se de joelhos no degrau 

superior atrás do C, levantam durante as duas elevações a ex
tremidade da casula. Depois da consagração o P  sempre ge
nuflete com o C.

19. Ao P er quem, D sobe, g com o C ; .ao P ater noster, D genii- 
flete e volta para o seu lugar.

20.A^o -Dimitte D e S  gig e sobem. S  entrega a patena e desce de 
nW o.

21. Ao P ax  Domini, S  não sobe. Depois do Agnus Dei, P  e D tro
cam de lugar.

22. P  se ajoelha. B eija  o a ltar sem tocá-lo, recebe o pax, ilepois 
1 e 2, sem beijar o altar, nem. D e S beijam o altar.

23., P  e D trocam  os lugares. D toma as galhetas, S fica no seu
lugar, P muda o missal. C lava as mãos, D põe a mitra, P 
tira 0 anel ,e apresenta a toalha. S sobe e arniina o cálice que
leva à credência, põe-se em fila atrás do C com I). Ite. Bênção.
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dr)-se: Benedicite, Pater revcrendissime. Depois da iiiccnsa- 
ção do altar o 1.® DA impõe a mitra preciosa ao C, o D in
censa-o. Báculo.

1004. 4. íntróito. O C volta para o trono na mesma ordem, 
D c S para o banco, ficam de pé ou se assentam como o
C. Mitra e bácuio entregam-se, apresenta-se o livro para o 
intrrnto, o D e Subd. rezam entre si os quíries, ao mesmo 
tempo que o C toma a mitra aurifrigiada, gremial. Todos 
SC sentam. No fim do quirie cantado, todos sc levantam 
(gremial, mitra), o PA sustenta o cânon para entoar o Gló
ria e 0 entrega ao Ac para sustentar. Os DA e o D e S 
rezam o Glória nos seus lugares. Todos se sentam (mitra, 
gremial). Durante as orações o PA sustenta o livro trazido 
pelo Ac.

5. Para cantar a epístola o S vai ao altar, genuflete 
diante do altar e do bispo, volta para o lugar costumado, 
canta a epístola, genuflete diante do altar, vai ao trono, ge
nuflete, de joelhos, beija a mão do bispo, genuflete, volta 
para o banco. O bispo (livro, palmatória) lê a epístola e o 
resto até o evangelho inclusive.

6. Pelo fim do canto do côro, o D se levanta, leva o 
evangeliário (reverências para o bispo c altar) para o al
tar, vai (reverências) ao trono, de joelhos beija o anel do 
bispo e (reverências) volta para o altar, e ajoelhado no de
grau inferior reza o Munda cor. Entretanto o bispo põe in
censo no turíbulo (PA ). O D vai buscar o evangeliário, 
leva-o ao trono (reverências), de joelhos diz; lab e , Domne, 
henedicere  (fórmula imutável!), não beija a mão, voifa para 
a direita do S, todos genufletem diante do altar e do bispo 
c vão para o lugar costumado. 0  bispo (mitra, gremial) 
levanta-se e pega no bácuio. Terminado o evangelho, o S 
leva o livro ao bispo, para beijarm se retira com geniiflexão. 
O PA incensa o bispo.

7. O PA sustenta o Cânon para o bispo entoar o Credo 
como no Glória. Depois da recitação todos se sentam (mi
tra, gremial). O M. de C. leva o cânon para o altar. Depois 
do E t hom o jactas est, o D leva a bôlsa para o altar (reve
rências). Terminado o Credo cantado, todos se levantam 
(mitra, gremial). 0  bispo canta Dominus vob., Oremos e lê 
o ofertório apresentado pelo Ac, e senta-se para lavar as 
mãos. O DA põe ao bispo a mitra preciosa, gremial, o PA
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cuida do anel. As luvas guardam-se numa salva apresenta
da por um Ac. Agua, toalha, báculo.

8. O bispo vai para o altar como no princípio da missa, 
mas o I'A fica à esquerda do C, D e S à direita. Todos ge
nufletem. 0 C inclina-se e sobe com o PA e D. 0  S traz o 
cálix para o altar. Seguern-se as cerimônias da missa so
lene. O D (não o S) limpa o cálix. (C. E.) 0  S diz; B e
nedicite, Paier reverendissime. O D apresenta a naveta para 
imposição do incenso. 0  PA sustenta o missal durante a in
censação. 0  C, tendo recebido a mitra do DA, é incensado 
pelo D e lava as mãos; o PA cuida do anel e da toalha. 0  
D incensa o PA, o 1.° e 2 .“ DA, o S. O sl. Lavabo  o bispo 
reza-o do cânon. Antes do Gioria Patri o 2.? DA tira-lhe a 
mitra.

9. Tendo o C concluído a última secreta, o M. de C. tira 
o soiidéu, o PA substitui o missal pelo cânon. Ao Sanctus 
0 S não sobe. À elevação o PA ajoelha-se no bordo do su
pedâneo, à esquerda do C. Volta para o seu lugar e faz as 
genufiexões com o C. Ao Agnus Dei o S não sobe (d. 3769 
ad 4) e 0 PA e D genufletem e trocam os lugares.

10. O PA beija o altar sem tocar e recebe o Pax, os DA 
não beijam o altar nem o D e S. (d. 4015 ad 3.) O PA e D 
trocam os lugares; e o D, não o S, (d. 4015 ad 4) ministra 
as abluções. O S desce. Põe-se o soiidéu ao C. 0  PA põe 
0 cânon no meio do altar, o missal na estante e muda o li
vro. O S sobe para o lado do evangelho c arruma o cálix. 
O D põe e tira a mitra. O PA cuida do anel e da toalha, 
quando o C lava as niiãos. O S põe-se em fila atrás do C, 
com o D.

11. Tendo o C dito o Placeat, o D põe-lhe a mitra pre
ciosa. Todos de joelhos. O C jiega no báculo e dá a bên
ção, deixa depois a mitra, mas não o báculo, diz Dom. vob., 
InitÍLini, .e tc .. .  . fazendo a cruz no altar, recebe a mitra e 
continua o evangelho ao ir para o tronoi Mas antes todos 
íazenT a devida reverência à cruz.

12. Voltam para o trono na mesma ordem (|ne no prin
cípio. D e S retiram-se para seu banco, tiram o manipulo e 
vão ao trono (reverências) para despir o C dos paramentos e 
retiram-se para a sacristia. Os Ac trazem o cânon c pal
matória para o C fazer ação de graças. 0  genuíiexório está 
diante do altar. No fim o bispo C, acompaiiluido dos sa-
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cerdotes, faz  adoração do SS . e na porta recebe o hissope, 
indo a cruz na frente.

1005, 13. Se 0 hiispo fizer sennão, ficará em gera' no al
tar ou no trono. No fim. o D canta o Confíteor diante do 
bispo, um pouco inclinado, dizendo Tibi Pater  e Te Pater, 
se não fôr cônego, faz genuflexão. (C. E. I. c. 39., Coelho.) 
0  PA publica a indulgência, dizendo: “Sua Excelência Re
verendíssima, 0 Sr. D., por mercê de Deus e da Sé Apos
tólica, bispo desta santa igreja de. . . dá e concede a tôdas 
as pessoas aqui presentes 100 (200) dias de verdadeira in
dulgência na forma costumada da Igreja. Rogai portanto a 
Deus pelo feliz estado do Santíssimo Padre por Divina Pro
vidência Papa. . . de Sua Excia. Reverendíssima e da San
ta Madre Igreja.” 0  bispo dá a bênção. Se o bispo não pre
ga, 0 pregador vai ao trono, revestido de estola; tê-la na 
mão não é conforme ao C. E. que exige que o sacerdote ve
nha revestido como de costume (C. E. I., XXÍI, n. 2 )  e de 
joelhos diz: lab e , domne, benediçere, beija o anel e pede as 
indulgências: Indulgentias, Pater Reverendissime. 0  bispo 
responde: Consuetas. (Cardeal 300, Arcebispo 200, Bispo 
100.) Um bispo estranho não pode dar indulgências. Depois
de cantado o Confíteor o pregador no púlpito Ic a fórmula

' mencionada.

§  195. MISSA SO LENE COM A SSISTÊNCIA DO BISPO  
R EV E ST ID O  D E R O Q U ETE E MOZHTA

T' 1006. 1. A entrada do bispo na igreja é solene, (n. 554.)
|i 2. No côro está um genuflexório.

3. O bispo está sem assistentes, (d. 86 ad 3; 3540.) 
Não é permitido ao bispo sentar-se no trono com roqucte 
e mozeta. (d. 3540.) Mas, como parece, êste decreto só 
se refere à Catedral, onde há stalla.

4. A missa é celebrada como a missa solene comum., 
Mas o C e os MM ao chegar ao altar, fazem reverência ao 
altar e depois ao bispo, o C com inclinação, os MM com 
genuflexão. Colocam-se um pouco do lado da epístola, meio

■ voltados para o bispo. Ao Confíteor o C diz tibi Pater, te
í Pater, incIinando-se para o bispo. (d. 86 ad 5.) Os MM

inclinam-se só ao C.
'i 5. G bispo não reza o Confíteor com o C ao pé do al

iar (d. 86 ad 4 ) ,  nem benze o incenso, nem é incensado
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antes do Íntróito (d. 3110 ad 21 ) ,  nem depois do evange- 
Ihf) nem beija o evangelho, nem o S nem o D pedem a
bênção a êle. (d. 3110 ad 22.) O C é incensado com 2
duetos ao Íntróito c evangelho. (C. E. 1. c. 23, n. 32.)

6 Ao ofertório o bispo nem benze a água (C. E. I. c. 
30 n 3) nem o incenso, (d. 3110 ad 21.) O C é incensado
primeiro, corn 2 duetos (C. E. I. c. 23, n. 32) ,  depois o
bispo com 3.

7. A paz é dada pelo D (d. 2089 ad 5 ) ,  pnmeiro ao
bispo, depois ao S. , • j '

8. Depois do P laceat  o C inclina-se ao bispo e da a
bênção para o lado onde o bispo não está.

9. O C, D, S retiram-se, fazendo as reverências ao al
tar e ao bispo.
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bida 598 ; 601 ; —  côr 599; -  
ritual 603 ; —  orações 605 ; —  
P refácio  606 ; —  nupcial 607

— votiva solene  611; —  votiva 
nova 612 ; 7 92 ; —  da oração 
de 40 horas 616 ; —  nos con
gressos eucarísticos 618 ; —  
de J. Cristo Sacerdote 619 ; —  
do S. Coração 621; 597 ; —  
dos congressos missionários 
625 ; —  ccEcutientis 630 ; —  em 
lugar de uma festa impedida 
641 ; —  concorrida 642 ; —  de 
festa simplificada 643 ; —  men
cionada no ofício ou m artiro
lógio 644; —  da festa ou da 
féria 645 ; —  na ig re ja  alheia 
648 ; —  no navio 649

— de R éqaie, fórmulas 650 ; — 
cerim ônias próprias 730 ; —  
proibida 652 ; no dia de fina
dos 654; —  cxcquial 656 ; —■ 
secundárias 659; do 3.", 7.°, 
30." dia e aniversário 661 ; —  
no aniversário no .sentido lato 
663 ; —  no cemitério (>64; —  
depois do anúncio da morte 
658 ; úa quaresma 669 ; 645; —  
pontificai 1001

—  cm prcseiiç;i elo bi.spo 734;
- ■ di.-inte do SS . Sacr.-imciilo 
ex|)oslo 737 ; 797 ; -■ ilos san
tos papas 583

—  .solene 742; - caiilad.-i com
.'issisleiiie .sem pluvial 802; 
com ;ijiidanles 804 ; - de Pc- 
qiiie 814;   vespertina 826

Mis.sal 71
Missões, Missa por ocasião do 

congresso das 625
M itras 277
Mücho 188
Moribiimio acatôlico 909
Morte, M issa depois do anúncio 

da 668
M oçarábica, Liturgia 61 ; 464
Movimento litúrgico 18
Mudanças nas orações 575
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Os núm eros são  m arginais
Mulher, benção da 906 
M úsica sacra 106 
Mysterium fid ei 521

N
N arthex  139
N atal 275 ; —  et incarnatus est 

787 ; —  três missas 280 
Natividade de N. Senhora 440 
Nave da igreja  189 
Navio, rnissa no navio 649 
N eo-sacerdote 792 ; ,—  M issa 

612 ; —  Assistente 792 
N obis quoque  527 
N octurnas talis diei 992 
Nome de bispo no cânon 701 
Nomes tíe santos no batismo 904 
Nona lição 875 
Non intrcs 820
Número ímpar das orações 573 

O
O corrências 863 
Octavarium  72 
O fferim us 494 
O fertório, Antífona 489 
Ofício divino, obrigação 830 ; —  

facultativos 832 ; —  ofício dos 
defuntos 884 

Oficios, divisão 853 ; —  locais 
834

Oitava, nome 858; —, acabam  
805 ; -  divisão 860; —  da 
páscoa 412 

Ôlco, espécies 130; —  unção real 
131

Olhos 114; —  elevar etc. 676 
Olhos, M issa do sacerdote qnc 

sofre dos 630 
O ração do dia 557 ; — do San

tíssimo 568 
O rações, estrutura 87 ; —  con

clusão 88 ; —  número e divisão 
5 55 ; —  especiais 557 ; —  da 
m issa 4 7 7 ; —  do tempo 558 ; 
—  imperadas 564 ; —  facultati
vas (de livre escolha) 572 ; ■— 
se houver mais de uma mis
sa cantada 562; —  pelos de
funtos 645 

O ratio ad  libitum  560 ; —  super 
popiílum  3 06 ; 541 

O ratório, 143; bênção do 624 _ 
Ordenação, oração no aniversá

rio da .571; colação das ordens 
969 —  989

Oremus na m issa 88 
Orgão na sexta-feira satd.a 24 
Ósculo 8 ; significação 115; bei

ja r  um objeto  115 
Ostiariado 974 
Ouro, tela de 209 
Ovos na páscoa 411

Padrinho ilegal 903 
Paixão, tempo da 307 ; canto da 

■ 315 ; 354 
Pala 164
Pálio, baldaquino portátil 202; —  

insígnia episcopal 231 
P ão  ázimo 4 0 0 ; litúrgico 121 
Papas santos 583 
Param entos, bênção dos 210 
Parásceve 347 
Pároco, breviário 838 
Páscoa 409 

■ Pastofório  179 
P aten a. da missa 235 ; —  da co

munhão 718 ; 912 
^ P ater n oster  530 ; criptogram a 84 

Patrono, nome 888; —  do Brasil 
834 ; —  com com panheiros 895 

Pavilhão da ])íxide 716 ; —  d,o 
sacrario  183 

Paz 536; regras para dar a 772í> 
Pentecostes, vigília 421 ; —  fes

ta 422 
Perícopa 480 
P er ipsum  529 
P er quem  528 

' P ia  batism al 191; bênção da 394; 
—  de água benta 196)

Pio X  66
P iscina, fonte batism al 191; 

poço para a água batismal 
servida etc. 191 

Pixide, m atéria 2 39 ; purificação 
da 719 

P laceat  543 
Pluvial 229 
Polifonia 106 
Polilitúrgico 280 
Pompéia 84 
Pontificai 1001 
Portátil, missa no altar 649 
Póscomunhão 540 
Posições do corpo 107 
Preces de Leão X lli  728 ; feriais, 

dominicais 9 2 ; 844 ; 263 
Prefácio  500 ; 580
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Os números
Prefeito  apostólico 702 
Preferencia iS66 
Pregador 786 
Prelnticins, vestes 231 
Pressantificados, missa de 348 
Presbiterado 988 
Presbitério  185
P resbítero assistente na missa 

nova 792 
Presépio 272 
P rocissão  415
P rofecias no sábadb santo 303 
Privilégio do altar 653 ; 161;  -  

dos clérigos 973 
Professores, Breviário 835 
P rosa 98 
Prosérpina 108 
P rostração  100 
Públicas funções 25 
Púlpito 100
Purificação da pbide 710 
Purificação, IchI.i d a  288; 

bênção das velas 203

Q
Qmim ohlaüonem  516 
Quarenta Horas, m issa na ado

ração de 616 
Quaresma 304 
Q uarta-feira de cinz.a 302 
Quartos diferentes, enferm os em 

929
Quatro têmporas, origem  265 ; —  

de penlecostcs 422 ; —  come
m oração 572 

Qui natas es, no advento 881 
Qui prid ie  520 
Qui veniurns es  881 
Ouicumque 851 
Qirinquagésima 300 
‘Q uinta-feira santa 329;- —  no 

Brasil 855

R

Ramos, bênção dos 310 ; domin
go de 309 

Reforma do breviário 826 ; —  do 
calendário 455 

Regem , Domine, Sulvuin fa c  92 
Regulares, Breviário dos 837 
Reis, dia de 284 
Relicário 171; incensação 780 
Relíquias no altar 151 
Renovação dos votos 917

são  m arginais
Réquie, missa cotidiana 66(1; 

—  do 3.°, 7.”, 30." dia c do 
aniversário 661; —  CcrimOidiiM 
próprias 730; Oferlid io 486 

Responsório 100 
Retábulo 1.50 
Reírofroidal 1.56 
Rito, signiíicaçfio 27; ilua p4i

VIllOH IHI hidiHIIIO 0(16
Rllmd 71 
R o g a c o i ‘s  -11 
K“(i(|iii'lc‘ '218
Riiuac.i I 16
lOiHÍIlín, Irida dii I I I ,  (145 
Rllbl li .1, iili.oillli ,11 ,li) 2'l j olo I

Hilçãn ' ! i <

bábtidd ( iiiiM,i|pado n Ma
lia 5aii6ii{aiiia .Saulit
376 

•S.icra l()ll
Sucrui ium-fuhcrnuruluui 
Sarran icid ários 42 ; 63 
Sacristão  213 
Sacristia  185 
Sagração  do cálix 210 
Sal 132 
Salm os 95 
Salm odia 823 
Sanctus .507 
Sanguinho 164
Santíssim o exposto, M issa 7 9 7 ; 

737 ; Colei a (Im perada) do
. 568

Santos, primeiras festas 853 
Sêda 136 
Secreta 499
Semana 257 ; —  Santa 309 ; —  

nas igrejas paroquiais 2 90 ; —  
não paroquiais 291 

Sem inaristas, breviário 835 
Sentar-se na missa solene 783 
Setuagésim a 300 
Sepulcro, Santo 331 
Seqüência 98 ; —  obrigatória 577 
Sermão da missa solene 757 ; na 

presença do bispo 786 ; —  f i i-  
iicbrc 6,53; - calola 221;  6.53;
 (piando o SS . exposto 797

Scrpcniiiia 384 
Séliiiio di;i, missa dc 661 
Sexagésim a 300 
Sexla-fcira  saiil.a 347
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È
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Os núm eros são  m arginais
Simbolismo 77 ; —  das cerimô

nias 32
Sím bolo apostólico 86 ; —  Qui- 

cumque 86 
Sim plificadas festas 643 
Sinos 198 
Sobrepeliz 218
Solenidade exterior, essência; —  

conservada 635 ; trasladada 637 
Subdiaconado 983 
Subdiácono não pode cantar a 

paixão 317 ; —  funções na mis
sa solene 7 46 ; —  substituído 
por um clérigo 745 

Sufrágio 93 
Supplices  524 
Supra qucB 523 
Sascipe  492
Suscipe S. Trinitas  498

T

Trono episcopal 188 
Tropos 474 
Tunicela 224
Turíbulo, como entregá-lo 748

U
Último cvangelbo 544 ;

prio 585 
Unde et m em ores  522 
U nção extrem a 952

—  pro-

V

na expo- 
na festa 

- na mis-

Tabernáculo 179 
T am borete 188 
Tántum ergo, inclinação 944 
Te Deum  no ofício 262 ; 97 
T e igitur 512 
T ela  de ouro, prata 200 
Terceiros —  Sacerdotes, breviá- 

rio 840 
Thrnuis, Liturgia de 462 
Título, nome 889 
T oalhas do a liar 161 
T o car no corporal etc. 213 
Toledo 61 
7'onsura 970 
T oties quoties  441 
T rato  99
T rad ição  apostólica 57 ; 505 ; 62 
Traslad ação de ofícios 865 ; —  

de solenidade 6 35 ; 637 
T rev as 324, 325 
Tríduo sacro 322 
T rin itas, P refácio  580 
Trium puerorum  546

V asos sagrados, tocar nos 213 
Vela da elevação 123 
V elar imagens 175 
Velas acender 466 ; - 

sição solene 933 ; ■ 
da purificação 292; 
sa 686

Veneremur cermii, Tantiim ergo  
etc. inclinação 113 

Veni Sancte Spiritus, na missa 
solene 784 

Vésperas cantadas 896 
Vestes eclesiásticas 2 06 ; —  li

túrgicas, simbolismo 214 ; —  
litúrgicas execradas 212 ; —  
pontificais 231;  —  preiatícias 
231

Vestuário litúrgico 203 
Via sacra  não se cobre com véu 

roxo 176 
Viático 919 
Videira 33
Vigário apostólico 702 
Vigília, nome 857 
Vinho 124 

‘ V isita pastoral 998 
Vômito 930
V otos religiosos, emissão e re

novação dos 917 
Voz 679

X
Xim enes 61
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