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Mistagogia do rito da Dedicação da Igreja 
 
 
 
 
 
 
 

ABRINDO CONVERSA 
 
 

Abramos os olhos do espírito para irmos além das formas e 
das aparências. 
 
Vamos do temporal para o atemporal, da foz para a 
nascente. 
 
Muitas vezes nos satisfazemos passando com admiração 
diante do universo religioso (arte, musica, arquitetura, 
símbolos, etc. .. ); deveríamos provar a penetrar neste 
mundo com plena consciência. Este processo daria ao 
trabalho interior do homem um sentido novo e exigiria a 
simples introspecção. 
 
Partir para uma viagem: viver os símbolos e clarear o 
homem interior. 
 
Desde dois mil anos, adquirimos o habito de raciocinar de 
maneira exclusivamente dedutiva e lógica; agora è evidente 
que os meios racionais não bastam para penetrar os 
mistérios do universo e do homem. Não nego sua utilidade, 
porque a ótica espiritual ensina que nada deve ser rejeitado 
e que tudo deve ser integrado, e recolocado no seu lugar. 
Todavia o racionalismo exclusivo é um meio demais 
grosseiro para perceber a trama escondida do mito e do 
símbolo 
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1. RITO DA DEDICAÇÃO DA IGREJA 

O rito da Dedicação leva o povo a lembrar sua caminhada: os primeiros sonhos, os projetos, o 

caminho feito para construir uma igreja e as muitas dificuldades encontradas! Mas é também a 

oportunidade para se alegrar e agradecer a Deus vendo o sonho realizado, a Igreja (Povo de Deus) 

reunida na sua nova e bela igreja, que irradia serenidade, recolhimento, alegria; uma igreja que 

deseja ser imagem de uma fé forte, vivida juntamente por uma comunidade unida. É o momento 

para agradecer  quantos foram artífices da construção da igreja e comprometer-se a fazer dela um 

lugar no qual se aprende a ouvir a palavra de Deus, porque esta escuta é escola contínua de vida 

cristã.  

Igreja construída por tantas mãos e tantos corações unidos pelo trabalho, pelo sacrifício e pelo 

amor.  A lembrança disso é motivo de comoção e alegria.  

A solene liturgia da dedicação de uma igreja é sempre um evento histórico de extraordinária 

importância, é um momento de intensa e comum alegria espiritual para todo o povo de Deus que 

vive no seu território. 

“Nos alegramos e somos felizes vendo o que está acontecendo diante de nossos olhos. Nos 

alegramos porque todos somos parte deste evento importante! 

 Hoje não somente somos testemunhas de um evento histórico, mas muito mais importante 

nos é dado um testemunho. Somos o povo de Deus, as ovelhas do seu rebanho, isto é a sua Igreja! 

Nós todos fazemos parte deste rebanho do Bom Pastor, isto é a sua Igreja!  

E hoje seremos consagrados a Deus enquanto consagraremos a nova igreja. Assim fazendo 

nos tornaremos uma digna morada para Deus de todos os povos e de toda a criação, onde todos 

podem encontrar uma casa e um amparo.  

Enquanto consagramos esta igreja de Deus, consagramos a nossa condição humana e 

pedimos a Deus de curar nossas fraquezas. É como um matrimônio entre Deus e a nossa 

comunidade, com cada um de nós: famílias, jovens, idosos.  Consagramos a Deus tudo e todos, o 

passado, o presente, o futuro. É uma união que durará para sempre”. 

 

Com o rito da dedicação a igreja torna-se o trono da divina graça onde poderá alcançar 

misericórdia quem dele se aproximar confiadamente à procura de um auxílio oportuno (Hb 4, 16).  

Dedicar uma Igreja quer dizer destiná-la e reservá-la exclusivamente e permanentemente ao culto 

divino, a celebração da Santa Missa e dos outros sacramentos. Na igreja os fiéis invocarão o nome 

de Deus, se alimentarão da sua Palavra, viverão dos seus sacramentos. 

 

A Igreja é a “Santa morada de Deus”. Nela temos a graça de encontrar Jesus nos sinais 

sacramentais que manifestam a sua presença: 

a. A Comunidade cristã, Corpo de Cristo, e o presbítero que a preside; 

b. A Palavra de Deus, proclamada durante as celebrações litúrgicas; 

c. A Eucaristia, sacramento por excelência de Cristo Crucificado e Ressuscitado. 

 

A igreja é sinal da comunidade cristã. É sinal da Igreja Esposa de Cristo, nossa “mãe” na fé, 

peregrina aqui na terra e já bem-aventurada no céu. Na Igreja se reúne a comunidade cristã; nela 

pela Eucaristia é edificada a Igreja como Corpo de Cristo. 
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A igreja é o lugar santo onde as crianças, graças ao batismo, se tornam filhos de Deus; a 

assembléia reunida ao redor do altar celebra a Páscoa e se alimenta da Palavra e do Corpo de 

Cristo; os fiéis dirigem a Deus sua oração incessante para a salvação do mundo; o pobre encontra 

misericórdia e todo homem goza da dignidade de filho amado por Deus. 

 

Dentro da Igreja existem três “pontos focais”, três lugares fundamentais, especialmente santos, 

nos quais podemos encontrar Cristo: 

 

 a sede do celebrante, de onde Cristo, Bom Pastor e Esposo da Igreja, através da pessoa  

                  do Bispo ou do presbítero, preside a assembléia litúrgica; é Cristo que celebra a  

                  Eucaristia; 

 o ambão, de onde é proclamada a Palavra de Deus, pela qual Cristo nos fala ainda; 

 o altar onde se celebra a liturgia eucarística: o lugar central da Igreja, o ponto focal por  

                  excelência, que através do rito da dedicação é consagrado a Deus para sempre. 

 

O Altar: sinal de Cristo e do cristão 

 

O altar é mesa do sacrifício e  mesa do banquete pascal, “o centro da ação de graças que se realiza 

com a Eucaristia. É o sinal de Cristo, onde o sacerdote faz o que o próprio Senhor fez e confiou 

aos discípulos, para que o fizessem eles também em memória dele”. 

- sobre esta mesa é perpetuado no mistério, ao longo dos séculos, o memorial que torna  

   presente o sacrifício de Cristo na cruz, até a vinda de Cristo. 

- ao redor desta mesa se reúnem os filhos da Igreja, para dar graças a Deus e receber o corpo   

  e o sangue de Cristo.  

 

           Como nos ensina a oração da dedicação do altar, o altar é: 

- sinal do próprio Cristo, de cujo lado rasgado brotam sangue e água; Cristo que é  

  simultaneamente nosso templo, vítima e altar da Nova Aliança.  

- mesa do banquete festivo, para o qual se congregam os comensais de Cristo para conseguir  

  renovado vigor para o caminho da vida; 

- lugar de intima união com Deus Pai, na alegria e na paz;  

- ponto onde a eternidade pousa na terra; 

- fonte de unidade e de caridade para todos os irmãos que se aproximam dele (no prefácio se  

  diz: “Ao redor deste altar nos alimentamos do corpo e do sangue do teu Filho, para formar  

  a tua Igreja una e santa”; 

- centro do nosso louvor e da comum ação de graças. 

 

Por estes motivos o altar é consagrado a Deus, ou seja, é “dedicado a Ele para sempre” com um 

rito particular, mesmo se na verdade o rito fundamental de consagração é a mesma celebração da 

Eucaristia. 

 

Como se desenvolve o rito da dedicação da igreja e do altar? 

Após ter invocado, com o canto das ladainhas, a proteção dos Santos, que vivem em 

comunhão conosco, peregrinos no tempo, é proclamada de forma solene a oração de dedicação. 

 

Seguem quatro ritos particulares que expressam diversos aspectos daquela ação invisível 

que o Senhor realiza por meio da Igreja na celebração da Eucaristia: o rito da unção,  

                                                                      da incensação,  

                                                                      do revestimento 

                                                                                            e da iluminação do altar. 
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a) A unção do altar e das doze cruzes com o crisma: quer significar que o altar é símbolo 

de Cristo, que é o Ungido (em grego: Christós), o Consagrado por excelência, através da efusão 

do Espírito Santo ; a unção das doze cruzes da Igreja significa que este edifício é morada de Deus 

e sinal da comunidade cristã, esposa de Cristo.     

 

b) A incensação do altar e da igreja: significa que o sacrifício de Cristo, atualizado no 

altar pela Eucaristia, sobe a Deus como oferta  agradável e com ele sobem a Deus também as 

nossas ofertas. Mas significa também que a nossa vida cristã deve testemunhar e difundir no 

mundo o amor de Deus como um perfume.  

 

c) O revestimento do altar: mostra que o altar é o lugar do sacrifício eucarístico e mesa do 

Senhor; ao redor dele sacerdotes e fiéis, mesmo se com tarefas diferentes, celebram o memorial da 

morte e ressurreição de Cristo e participam da Ceia do Senhor. O altar é preparado e adornado 

festivamente, porque é o banquete da “festa de núpcias” entre Cristo Esposo e a comunidade 

cristã, sua esposa. 

 

d) A iluminação do altar e da igreja com as velas: lembra que Cristo é a “luz do mundo”, 

que veio iluminar  as nações (Lc 2,230); a Igreja deve levar no mundo as luzes de Cristo e do seu 

Evangelho; antes, todo cristão, chamado por Cristo “Luz do mundo”, deve anunciar o Evangelho 

com a palavra e com as obras de caridade. 

 

Que significado tem tudo isso para a nossa vida? 

 

O altar é antes de tudo sinal daquele “altar vivente” que é Cristo. O livro do Apocalipse 

apresenta Cristo, nosso redentor, como o Cordeiro imolado (Ap 5,6), cuja oferta é levada, pelas 

mãos do anjo santo, sobre o altar do céu. 

E nós, também, por reflexo, como membros do Corpo de Cristo, somos altares viventes, nos 

quais é oferecido a Deus o sacrifício de uma vida santa, como dizia S. Gregório Magno: “O que é 

o altar de Deus se não a alma daqueles que tem uma vida santa?... Com razão, pois, o coração dos 

justos é chamado de altar de Deus”. 

 

No prefacio da dedicação proclamamos: “Os fiéis haurem vosso espírito dos rios que jorram 

da pedra espiritual, o Cristo, por quem eles se tornam oblação santa, altar vivo”. Assim pedimos 

ao Senhor que nos ajude a doar-lhe todo dia a nossa vida, para o bem dos irmãos. Nós também 

somos convidados a colocar no altar os nossos dons: 

 

- o dom da nossa vida aos outros: valorizamos o nosso tempo e as nossas capacidades para   

  construir ao nosso redor aquela fraternidade e aquela paz que Jesus veio semear no coração  

  do mundo. 

- o compromisso a carregar os problemas que existem na Igreja e na sociedade: assumimos  

  as vossas responsabilidades, oferecemos o vosso serviço nas situações de necessidade; 

- a decisão de testemunhar a nossa fé de cabeça erguida: para sermos sinais luminosos dos  

  quais precisam os homens de hoje e de amanhã. 

A Igreja é um lugar de recordação e, ao mesmo tempo, de esperança: conserva com 

fidelidade o passado e, contemporaneamente de modo constante, abre o homem para o futuro, não 

só temporal, mas também além-túmulo. Nas igrejas professamos a fé na remissão dos pecados, na 

ressurreição dos corpos e na vida eterna. Nelas vivemos cada dia o mistério da comunhão dos 

Santos: cada igreja, com efeito, tem o seu padroeiro ou a sua padroeira, e numerosíssimas são 

dedicadas a Nossa Senhora... 
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2. MISTAGOGIA DO RITO DA DEDICAÇÃO DA IGREJA 

 
“O que vemos aqui realizado fisicamente com os muros, deve realizar-se espiritualmente nas 

almas; o que vemos aqui realizado com pedras e madeira, deve realizar-se nos vossos corpos, com 

a graça de Deus.” (Agostinho) 

 

O altar, assim como o conjunto do edifício eclesial, é a muito tempo, objeto de uma dedicação, 

ou de uma celebração de consagração onde a igreja-edifício ou também somente o altar, são 

“dedicados”, destinados a um uso específico, isto é, ao culto cristão. Este tipo de cerimônia se 

encontra em muitíssimas regiões; quanto aos cristãos, eles a herdaram do Antigo testamento, que 

descreve a benção de um altar no livro dos Números  (Nm 7,10-11.84-88) e aquela do templo no 

Primeiro livro dos Reis (1Rs 8,1-66), assim como em Esdras 6,15-18. Os hebreus festejam ainda 

hoje a Chanukká, o aniversário da purificação do templo e aquele da dedicação do novo altar dos 

holocaustos por parte de Judas Macabeu, conforme a narrativa do Primeiro livro dos Macabeus 

(4,46-59). Os ritos cristãos continuarão constantemente a fazer referência a isso. 

 

Até um tempo atrás estas celebrações da dedicação eram redundantes; usava-se  uma simbologia  

exagerada, que não temia nem a excessiva riqueza, nem as repetições. Para ilustrar isso vejamos 

dois exemplos: a água com a qual o bispo aspergia o altar e toda a igreja, no passado, era 

misturada com o sal, cinzas e vinho, e cada um destes elementos era anteriormente objeto de um 

exorcismo e de uma benção. Cada um deles tinha também uma interpretação simbólica nos 

comentários alegóricos, dos quais o de Guilherme Durando aparece como o coroamento. Ou 

ainda, entrando na igreja o bispo riscava por terra as letras do alfabeto grego, cruzando-as com 

aquelas do alfabeto latim: um costume céltico com o qual ele fazia deste edifício de culto um 

lugar de cultura. Nestes ritos da dedicação, com a finalidade de tornar a liturgia mais 

compreensível aos olhos dos fiéis que naquele tempo não entendiam o latim, foram-se 

multiplicando os gestos e os elementos próprios da dramatização. 

 

Para o estudo dos ritos de dedicação de uma igreja e de um altar, atualmente se dispõe de 

descrições ocasionais da época patrística – como a narrativa que nos deixou a peregrina Egéria – 

ás quais se acrescentam os Ordines romani: o Ordo 41, de origem romano-franca, e o 42, de 

origem mais romana. Em fim os Pontificais: da descrição do Pontifical romano-germânico do X 

século até ao tridentino do 1595, que vigorou até 1961. Naquele ano, de fato, houve uma primeira 

reforma daquele ritual, entre as numerosas empreendidas por iniciativa da Commissio piana 

instituída em 1948 pelo papa Pio XII; esta reforma foi retomada depois do Concílio Vaticano II 

para desembocar no rito atual, que é de 1977 na sua versão latina (e de 1983 em língua portuguesa 

pela CNBB). 

 

Meu intento é em primeiro lugar aquele de descrever como atualmente se desenvolve o rito, 

através de pequenos comentários. Em segundo lugar, gostaria de mostrar três possíveis leituras 

simbólicas, que enriquecem o significado do altar. Será assim evidenciado antes de tudo o 

paralelismo entre dedicação do altar e iniciação cristã, com a relação entre a igreja-edifício e a 

igreja-mistério. Mostrarei, pois, a relação existente entre o altar e as relíquias dos mártires. Em 

fim apresentarei o tema da relação do altar com a pessoa de Cristo. 

 

 

A DEDICAÇÃO DO ALTAR SEGUNDO O RITUAL DE 1977 
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A gênese deste Ritual conheceu dois momentos distintos: um primeiro em 1964, e um novo ponto 

de partida em 1970, sob a direção de padre Pierre Jounel. A atual edição, de 1977, compreende 

sete capítulos, prevê celebrações diferentes para a igreja no seu conjunto e somente para o altar; 

além disso, é introduzida a distinção entre “dedicação”, termo que é usado para um altar fixo, e 

“benção”, para um altar móvel. Assim temos o capitulo 6º sobre a benção do altar, e o capitulo 4º 

sobre a dedicação: este último é o texto que aqui seguiremos. 

 

Como todos os rituais do Concílio Vaticano II, os principais ritos são colocados entre a liturgia da 

Palavra e a eucaristia. Este Ritual compreende um conjunto de observações preliminares de tipo 

litúrgico-teológico, que fornecem algumas indicações para a construção do altar e algumas 

instruções para a celebração, mas comecemos lembrando antes de tudo que também o cristão é por 

sua vez um altar espiritual; que o altar, símbolo de Cristo, é mesa do sacrifício e do convívio 

pascal; enfim, que ele “dá prestígio ao túmulo dos mártires”. 

 

A celebração começa com a entrada do bispo e dos ministros; observe-se que as relíquias que 

serão depositadas no altar normalmente devem estar presentes na procissão de entrada, que é 

acompanhada pelo salmo 121 (Vamos à casa do Senhor).  A celebração começa com a benção da 

água que servirá para a aspersão. No invitatório, o bispo anuncia: (n.30) 

 

Também a oração, de recente composição, faz analogia com o batismo: 

 

Com a água assim benta, o bispo asperge o povo, percorrendo a nave central, voltando, em 

seguida ao altar e ao ambão, enquanto é cantado um canto batismal: “Eu vi a água saindo...”. 

Aparecem logo o caráter batismal da celebração e o paralelismo constante entre a igreja de pedras 

e a igreja dos corações. Segue o Glória, e a oração, na qual se reza para que os cristãos se reúnam 

ao redor do altar “para partir o pão da vida que faz de nós um povo a ti consagrado”. Para a 

liturgia da palavra é proposta uma escolha de leituras. 

 

Os ritos da dedicação verdadeira e própria começam depois do Credo, com as ladainhas dos santos 

e com a deposição das relíquias, se tiver. O bispo as põe no “tumulo” (nicho), isto é debaixo do 

altar, cantando o salmo 14 “Senhor quem morará em vosso monte santo?”. Segue a grande oração 

de dedicação do altar, inspirada nos modelos antigos; ela é construída segundo um procedimento 

tipológico que lembra em Noé, Abraão e Moisés as prefigurações às quais “Cristo deu 

cumprimento”. Em seguida ela pede: 

 

Que o altar se torne para sempre dedicado ao sacrifício de Cristo, 

e seja a mesa do Senhor... 

Seja-nos este altar símbolo de Cristo 

de cujo lado ferido correram água e sangue, 

os sacramentos que fazem nascer a Igreja. 

Seja a mesa festiva, para onde os convivas 

de Cristo acorram alegres... 

Seja o lugar de intima comunhão e de paz convosco, 

em que, alimentados com o Corpo e o Sangue de vosso Filho, 

imbuídos do vosso Espírito, cresçam no amor. 

Seja fonte de unidade da Igreja e concórdia dos irmãos. 

Seja para nós o centro de louvor e gratidão. 

 

Podemos constatar até que ponto a oração evite a interpretação materialista da benção de uma 

construção de pedras, e oriente constantemente o espírito para Cristo, do qual o altar é símbolo, e 

para os cristãos que a ele se aproximam.. 
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Segue a unção do altar; o bispo derrama o sacro crisma no centro do altar e aos quatro cantos; a 

rubrica recomenda  ungir a mesa inteira. A ação é acompanhada por esta oração: 

 

Santificai, Senhor, por vossa virtude, 

este altar, ungido por nossas mãos. 

E por sinal visível manifeste-se o mistério de Cristo, 

que se ofereceu ao Pai para a vida do mundo. 

 

A unção é acompanhada pelo canto do Salmo 44: 

 

 O Senhor vosso Deus, vos ungiu com o seu óleo,  

mais que aos vossos amigos. 

 

Em seguida se procede a incensação do altar, colocando sobre o altar um punhado de incenso no 

centro e nos quatros cantos, para que do altar todo  se levante a fumaça do incenso; o ato é 

acompanhado com a oração que faz referência ao salmo 141.2: 

 

Suba nossa oração, Senhor,  

qual incenso diante de vossa Face. 

Assim como esta casa suavemente perfumada, também a vossa Igreja  

faça sentir a fragrância de Cristo. 

 

Neste momento o altar é rapidamente enxugado, coberto com a toalha e ornado com flores. No 

momento da iluminação do altar todas as lâmpadas próximas do altar são acesas em sinal de 

alegria. Como culminância é celebrada a eucaristia, com um prefácio próprio que louva a Deus 

por Cristo. 

 

Sacerdote de verdade, fez-se verdadeira vítima,  

e ordenou-nos celebrar sempre o memorial do sacrifico  

que vos ofereceu na ara da cruz. 

Por isso, Senhor, vosso povo ergueu este altar  

que, com alegria, vos dedicamos... 

Nos alimentamos do corpo e sangue do teu Filho  

para formar a tua Igreja una e santa. 

Aqui os fiéis haurem vosso Espírito  

dos rios que jorram da pedra espiritual, o Cristo,  

por quem eles se tornam oblação santa, altar vivo. 

 

É assim que se celebra a dedicação de um altar. Vamos examinar agora três interpretações, 

indicadas pelo próprio rito. 

 

A. DEDICAÇÃO E INICIAÇÃO CRISTÃ 

 

“Parece mesmo que o redator do Ordo 42 tivesse em mente as cerimônias da iniciação cristã. O 

altar antes é “batizado”, com a água benta, depois é “crismado” com a unção do crisma, como 

acontecia com os neófitos”  Michel Andrieu. Esta afirmação se baseia na própria terminologia  do 

Ordo, no N. 6: “E com água o bispo batiza o altar”, e no N. 18: “A mesa sobre a qual se coloca as 

relíquias deve antes crismá-la com o crisma”.  Estamos diante de um forte simbolismo, que vai 

além do simples jogo de palavras. Toda a celebração da dedicação está organizada no modelo do 

ritual da iniciação cristã, porque se encontram em sucessão a benção da água e a aspersão, a unção 

do santo crisma e a eucaristia. Se “dedica” uma igreja assim como se “dedica” uma pessoa a vida 
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em Cristo e no seu Espírito. Na verdade a dedicação representa aqueles que devem ser batizados e 

que, depois ter recebido a fé, se preparam para a luta. O paralelismo com a iniciação cristã era 

ainda mais acentuado no passado, quando se colocavam no altar, junto as relíquias, fragmentos de 

hóstia consagrada: um uso que pode nos surpreender, mas que é atestado claramente no Ordo 42. 

Enquanto  o n. 10 estabelece que o bispo depõe o crisma na “confissão” – termo que designa o 

lugar das relíquias – o n. 11 continua: “Em seguida ele coloca três fragmentos do corpo do Senhor 

dentro da confissão, junto com três grãos de incenso, e as relíquias são fechadas dentro da 

confissão”. Esta prática remonta até o concílio de Chelsea (816) e continua até o séc. XV.  

 

Esta proximidade das relíquias com a hóstia mostra como também esta última tenha sido 

considerada como uma relíquia de Cristo. Este fato se tornará manifesto com a invenção, no séc. 

XIV do ostensório, que será concebido a partir do modelo dos relicários. A hóstia é apresentada 

aos fiéis da mesma forma com que eram conservadas as relíquias dos santos. 

O paralelismo estabelecido entre dedicação e iniciação cristã está grávido de significado 

eclesiológico. Mostra a relação que existe entre a igreja de pedras e a igreja como comunidade de 

cristãos.  

 

B. O ALTAR E AS RELÍQUIAS DOS MÁRTIRES 

 

A colocação das relíquias no altar, hoje é facultativa.  Antigamente era considerado o ato principal 

da dedicação. Isto se explica com a exaltação do martírio e dos mártires, desde Inácio de 

Antioquia e Tertuliano. A fidelidade de um cristão/a em dar testemunho até a morte pode ser 

compreendida somente se esta pessoa é de fato inteiramente animada por Cristo. O mártir aparece, 

pois, como o cristão maduro, aquele/ aquela, que se identificou com o seu Senhor ao ponto de não 

hesitar a entregar a vida por ele, assim como ele mesmo entregou a sua vida por nós. Desde o 

começo da igreja são reconhecidas duas formas de batismo: o batismo de água, naturalmente, mas 

também o batismo de sangue. Entregar a própria vida por Cristo supera por importância a 

celebração ritual do batismo de água, porque significa alcançar diretamente a finalidade última. 

 

É neste espírito que os cristãos construíram os martyria, isto é, “monumentos” sobre o túmulo dos 

mártires, e criaram o costume de celebrar sobre eles a eucaristia no aniversário de sua morte, o 

dies natalis, dia do seu nascimento ao céu. Trata-se provavelmente da primeira motivação usada 

para celebrar a Eucaristia num dia diferente do domingo, numa circunstância diferente da 

assembléia comunitária eclesial. No séc. IV, depois que Santa Helena, mãe de Constantino, 

descobriu os restos da verdadeira cruz, foram descobertos tantos túmulos de mártires e Santo 

Agostinho nos fala do fervor dos cristãos diante destas relíquias. Começa-se a dar à igreja o nome 

do santo cujas relíquias são colocadas no altar, prática que terá uma grande influência na 

toponomástica européia. Em 386 Ambrósio conta à Irã Marcelina a cerimônia da (deposição) 

colocação  dos restos mortais dos mártires Gervásio e Protásio, dos quais tinham sido descobertos 

os corpos durante os trabalhos de construção da basílica na qual ele mesmo queria ser sepultado; 

os dois mártires foram sepultados debaixo do altar da basílica ambrosiana. Segundo o 

Sacramentário gelasiano, “lá onde se venera uma relíquia, supõe-se que descanse a totalidade do 

corpo”. Em suma, se nos primeiríssimos séculos a celebração da primeira Eucaristia servia 

também como consagração do lugar onde se dava, a partir dos meados do IV século se impõe o 

acréscimo das relíquias. 

 

Mas aonde eram colocadas as relíquias? 

A confessio, cavada no solo, dentro da armadura formada pelas quatro paredes do altar, era 

fechada com uma pequena laje horizontal que o Ordo chama de tabula. Era como um pequeno 

túmulo, acessível através de uma pequena abertura (fenestella) predisposta no lado anterior do 

altar. 
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Em seguida começou a ser usada uma ‘pedra de altar’, que guardava as relíquias; era colocada 

numa parte da mesa cavada para esta finalidade; também nos alteres móveis tinha uma pedra de 

altar. Este uso se explica facilmente se levamos em conta que no Apocalipse, quando o anjo abre o 

5º selo, o autor escreve: “Vi sob o altar as almas dos que haviam sido assassinados por causa da 

palavra de Deus e do testemunho que haviam dado” (Ap 6,9). Como interpretar este uso? 

A idéia de celebrar a Eucaristia sobre o túmulo dos mártires, no seu aniversário, ou sobre um altar 

que guardasse as relíquias mostra a “comunhão” que a celebração quer realizar entre os fiéis e o 

seu Senhor. O “fazei isto em memória de mim” se explica através de outras palavras de Jesus: 

“Como eu vos amei, assim amai-vos uns aos outros” (Jo 13,34). Exatamente como ele viveu, até 

entregar a própria vida pelos seus amigos, estes são enviados a fazer o mesmo. Os mártires 

fizeram isso de forma excelente; os outros cristãos gostam de tê-los como exemplo e celebram a 

Eucaristia nas imediatas proximidades dos melhores entre eles. Policarpo, exortando as viúvas a 

viver santamente, escreve que “elas são o altar de Deus’. Acontece também para a Eucaristia 

como para o lava-pés: “Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz” (Jo 13,15). Os mártires 

escutaram esta palavra e a encarnaram em sua vida e em sua morte. Celebrando a Eucaristia sobre 

um altar que guarda as relíquias dos mártires os cristãos sublinham o significado e o caráter 

exigente da comunhão com o Senhor Jesus. Estamos assim nos aproximando de uma visão do 

altar como figura sacramental de Cristo. 

 

C. O ALTAR, SÍMBOLO DE CRISTO 

 

Como a igreja é chamada ‘casa de Deus’, assim ‘o altar é o Cristo’. Este é o motivo pelo qual o 

altar é incensado, exatamente como a cruz; é o único objeto que o presbítero beija, durante a 

liturgia, junto com o livro dos evangelhos; temos aqui duas expressões fortes, de caráter muito 

próximo ao da personificação, que revestem estes elementos: altar, cruz e Evangeliário. O “altar, 

mistério da presença”. 

 

A relação simbólica entre o altar e Cristo exige, na projetação do presbitério, um cuidado todo 

especial. Desde sua entrada na igreja, o homem de fé ou o visitador deveria logo ser colocado na 

presença do altar e do ambão: os dois símbolos principais daquele que os acolhe. Na celebração 

eucarística, não é de pequena importância o primeiro gesto do presbítero, quando no fim da 

procissão com a qual atravessa a assembléia para chegar ao presbitério, beija o altar. Sendo que é 

costume entre os seres humanos reservar o beijo as pessoas, todos os presentes podem naquele 

momento compreender que o altar representa aquele que os convoca, o Senhor Jesus. Por isso é 

quanto mais oportuna a norma litúrgica de não colocar o sacrário no presbitério. 

 

D. QUESTÕES FINAIS 

 

 A primeira questão se refere ao forte processo de personificação que se constata neste ritual. Este 

fato evita a interpretação materialista de uma benção de pedras. É essencial para evidenciar a 

dimensão eclesiológica da dedicação. Todavia, o ritual parece exagerar nesta direção e demonstra 

de considerar como obstáculos os elementos materiais dos quais a liturgia se serve, e aqui de 

modo especial o altar. Neste sentido é desejável ter o equilíbrio entre a atenção que se deve as 

pessoas que celebram a liturgia e a atenção pelos objetos que são considerados estruturais para 

aquelas celebrações. 

 

A segunda questão emerge dos textos da dedicação. Os documentos qualificam constantemente o 

altar seja como mesa do banquete, seja como pedra do sacrifício. Mas como pode acontecer que a 

Eucaristia dos cristãos, nascida durante uma refeição com uma dúzia de comensais reunidos em 

volta de uma mesa, tenha em tão pouco tempo abandonado o contexto da refeição ( uma mesa, 
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alguns alimentos e um número limitado de comensais), aquilo que com muita probabilidade se 

encontra ainda na Didaché, para adotar a sucessão “liturgia da Palavra, liturgia eucarística”, assim 

como a vemos já em função na descrição de Justino? Por que hoje não se percebe o paradoxo 

existente entre a exigência de uma Eucaristia mais fraterna, celebrada ao redor da mesa do Senhor, 

e a construção de altares de pedra, lugares do sacrifício? 

  

Conclusões: 

1. Nunca podemos identificar o altar cristão com aquele pagão, pois a função dos dois é 

totalmente diferente. 

2. O altar é somente uma mesa que corresponde – tipologicamente a mesa de Jesus no 

cenáculo. 

3. O altar é “sacro” não por causa de uma particular ação que foi realizada nele (consagração 

ou dedicação), mas pela ação litúrgica que nele se celebra: a Eucaristia. 

4. Sendo que os sacrifícios se realizam nos altares e sendo que a eucaristia é um sacrifício, a 

mesa da celebração eucarística se chama de altar. 

5. É do ponto de vista teológico que a mesa da eucaristia deve ser chamada altar, enquanto do 

ponto de vista da forma ela é, e deveria sempre ser uma mesa. Diversamente se perde a relação 

com a mesa de Jesus no cenáculo. 

6. Por isso, a toalha é o sinal distintivo da mesa da Eucaristia que, por causa da tipologia, é 

um altar. 

7. Além disso, podemos acrescentar que não são os “significados” que qualificam o altar, mas 

a sua função em ordem à celebração da Eucaristia. 

 

Não podemos, portanto concluir que “mesa” e “altar” são duas maneiras alternativas para designar 

um objeto litúrgico: são complementares porque uma indica a forma, enquanto a outra diz qual é a 

sua natureza teológica. A mesa é um altar por causa do seu uso para a Eucaristia. 

 

Não podemos pensar, pois, que o arquiteto, o artista ou quem manda fazer possa construí-lo ou 

como “altar”, ou como “mesa”, ou como “túmulo”, ou como “base do sacrário”, ou como 

qualquer outra coisa, que depende de sua sensibilidade religiosa ou estética. Poder-se-á sempre e 

só, construir uma “mesa para a Eucaristia”, com uma ampla toalha que a faça identificar como 

mesa. E esta “mesa” será sempre e só “o altar” e nunca poderá ser definida de maneira diferente. 
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3. TEXTOS BIBLICOS 
Olhemos às Escrituras para compreender o sentido do rito da dedicação da igreja e do altar.  

 

(Gn 28, 11-18) - A visão de Jacob, o qual tinha visto em sonhos uma escada que, da terra, 

chegava ao céu, com os Anjos de Deus que subiam e desciam por ela. A visão de Jacó, na 

realidade, verifica-se em todas as Igrejas:  na escada da nossa oração nos elevamos para Deus e 

depois Deus desce até nós com os seus dons. Por isso, todas as igrejas são definidas casas de 

Deus, como outrora Jacob definiu o lugar santo no qual Deus lhe falou:  "Aqui é a casa de 

Deus, aqui é a porta do céu" (Gn 28, 17). 

 

Entramos muitas vezes na igreja, com a certeza de encontrar nela um espaço sagrado, onde o 

Senhor vem até nós e nós podemos  nos aproximar d'Ele, Caminho, Verdade e Vida. Com o 

Salmo 83 podemos cantar sempre no nosso coração:  "Quão amável é a Vossa morada, 

Senhor... O meu coração e a minha carne gritam de alegria, de encontro ao Deus vivo". 

 

(1 Rs 8, 27) - Ao dedicar  uma nova Igreja, podemos fazer a pergunta que preocupava o rei 

Salomão:  "Mas, em verdade, habitará Deus sobre a terra? Se nem o céu, se nem os altíssimos 

céus vos podem conter, muito menos esta casa que edifiquei!" (1 Rs 8, 27). Sim, à primeira 

vista, relacionar determinados "espaços" com a presença de Deus poderia parecer inoportuno. 

Contudo, é preciso recordar que o tempo e o espaço pertencem totalmente a Deus.  

Mesmo se o tempo e o mundo inteiro podem ser considerados o seu "templo", contudo existem 

tempos e lugares que Deus escolhe, para que, neles, os homens conheçam de maneira especial a 

sua presença e a sua graça. E o povo, estimulado pelo sentido da fé, vem a estes lugares, com a 

certeza de estar verdadeiramente diante de Deus que, está presente neles.  

Dedicar um novo templo é fruto da convicção de que ele é um lugar especial escolhido por 

Deus para difundir a graça da sua misericórdia.  Cada igreja deve ser sempre um lugar de 

anúncio da mensagem sobre o amor misericordioso de Deus; um lugar de conversão e de 

penitência; um lugar de celebração da Eucaristia, fonte da misericórdia; um lugar de oração e de 

assídua impetração da misericórdia para nós e para o mundo. Rezamos com as palavras de 

Salomão: "Senhor, meu Deus, atendei à oração e às súplicas do vosso servo; ouvi o clamor e a 

prece que hoje vos dirijo. Que os vossos olhos estejam dia e noite abertos sobre esse templo... 

Ouvi a súplica do vosso servo e do vosso povo de Israel, quando aqui orarem. Ouvi-os do alto 

da Vossa mansão no céu, ouvi-os e perdoai" (1 Rs 8, 28-30).  

O livro de Neemias (Ne 8, 2-11)  nos narra a recomposição da comunidade judaica depois da 

destruição de Jerusalém, a dispersão do povo e o seu exílio. Trata-se, portanto do livro das 

origens de uma comunidade. O trecho  tem no centro duas grandes figuras: um sacerdote, 

Esdras, e um leigo, Neemias, que representam respectivamente a autoridade religiosa e a 

autoridade civil daquele tempo. O texto descreve o momento solene no qual se reconstitui 

oficialmente, depois da dispersão, a pequena comunidade judaica. É o momento da 

proclamação pública da lei, e tudo se desenvolve num clima de simplicidade e de pobreza. À 

leitura do livro da Lei, feita em judaico e traduzida pelos levitas em aramaico que era a língua 

popular, alguns começam a chorar pela alegria de poder novamente, depois da tragédia da 

destruição de Jerusalém, ouvir de novo em liberdade a palavra de Deus. Neemias admoesta-os 

dizendo que aquele é um dia de festa e que, para ter a força do Senhor, é preciso ser alegres, 

rejubilar, expressar reconhecimento pelos dons de Deus. 
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O júbilo do Senhor é a nossa força. A Palavra de Deus é sempre uma força de renovação, que 

dá sentido e ordem ao nosso tempo. E o edifício da igreja existe para que a Palavra de Deus 

possa ser ouvida, explicada e compreendida no meio de nós; existe, para que a Palavra de Deus 

possa agir entre nós como uma força que cria a justiça e o amor. De modo particular, existe para 

que aí possa começar a festa na qual Deus quer que toda a humanidade participe, não somente 

no fim dos tempos, mas desde já. 

 

Ele existe para que seja despertado em nós o conhecimento da justiça e do bem, e não há outra 

fonte para descobrir e dar força a este conhecimento da justiça e do bem, a não ser a Palavra de 

Deus. Existe ainda para que possamos aprender a viver a alegria do Senhor, que é a nossa força.  

 

Palavra de Deus e edificação da cidade, no Livro de Neemias, estão em estreita relação: por um 

lado, sem a Palavra de Deus não há cidade, nem comunidade; por outro, a Palavra de Deus não 

permanece somente um discurso, mas leva a edificar, é uma Palavra que constrói. Os textos 

seguintes de Neemias sobre a construção dos muros da cidade mostram-se, à uma primeira 

leitura nos seus pormenores, muito concretos e até prosaicos. Contudo, constituem um tema 

autenticamente espiritual e teológico.  

 

Uma palavra profética daquela época afirma que o próprio Deus serve de muro em redor de 

Jerusalém (cf. Zc 2, 8 s.). O próprio Deus é a defesa viva da cidade, não só naquela época, mas 

sempre.  

 (1 Mac 4, 52-59) -  Esta passagem narra a purificação do Templo e a dedicação do novo altar 

dos holocaustos, por obra de Judas Macabeu em 164 a.C, três anos depois do Templo ter sido 

profanado por Antioco Epifane.  Em recordação daquele acontecimento, foi instituída a festa da 

dedicação, que durava oito dias. Esta festa, inicialmente ligada ao Templo onde o povo ia em 

procissão para oferecer sacrifícios, era também animada pela iluminação das casas e, sob esta 

forma, sobreviveu depois da destruição de Jerusalém.  O Autor sagrado ressalta, com razão, a 

alegria e o júbilo que caracterizaram aquele acontecimento.  

(Mt 16, 17-18)  - Jesus diz a Pedro: “Sobre ti edificarei a minha Igreja”. A Igreja não é apenas 

um edifício sagrado. O Senhor Jesus diz que a Igreja é construída sobre a pedra, e a pedra é a fé 

de Pedro.  Pedro torna-se a Pedra, a rocha sobre a qual se funda a Igreja. Neste trecho Pedro é 

visto como estreitamente unido a Jesus que é o único fundamento da Igreja: Pedro é associado a 

Jesus pela sua fé no Filho de Deus.  

Estamos diante da proclamação de Jesus como fundamento da nossa fé, seu fundamento como 

de qualquer outra comunidade diocesana. É Jesus que é anunciado na liturgia da Palavra; é Ele 

que se faz alimento dos fiéis na Eucaristia. Tudo na igreja-edifício e na igreja-comunidade fala 

d'Ele, tudo se refere a Ele. A tarefa dos Bispos e dos sacerdotes, a finalidade da ação apostólica 

dos leigos é proclamar Cristo como nosso Salvador e como Filho de Deus. Juntamente com o 

Bispo, com o Papa, anunciamos e professamos  a fé no Filho de Deus e sobre esta fé fundamos 

toda a nossa vida pessoal, familiar e profissional,  participando do Reino de Deus.  

O edifício da Igreja tem um único fundamento, Jesus: a comunidade tem um único Mestre, 

Jesus. Todos os outros são seus colaboradores. A comunidade viva - escreve o Apóstolo - é 

ainda mais sagrada que o templo material que é consagrado: de fato são os batizados, as 

famílias cristãs, o verdadeiro templo, a verdadeira casa de Deus que se articula nas várias 

atividades: da liturgia à catequese, das obras caritativas às missionárias e culturais. A solicitude 

que mostramos para o edifício material aspergindo-o com a água benta, ungindo-o com o óleo, 
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espalhando incenso deve ser portanto ainda mais usada para fazer crescer o templo formado de 

pedras vivas que é a comunidade dos batizados.  

(Jo 4, 23) - "Mas vai chegar a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão-de 

adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja" (Jo 4, 23). 

Quando lemos estas palavras do Senhor Jesus, damo-nos conta, de maneira muito particular, de 

que não nos podemos apresentar aqui, a não ser em Espírito e verdade. É o Espírito Santo, 

Consolador e Espírito de Verdade, que nos conduz pelos caminhos da Misericórdia Divina. Ele, 

convencerá o mundo "do pecado, da justiça e do juízo" (Jo 16, 8), ao mesmo tempo revela a 

plenitude da salvação em Cristo. Este convencer em relação ao pecado realiza-se numa dupla 

relação à Cruz de Cristo. Por um lado, o Espírito Santo permite-nos, mediante a Cruz de Cristo, 

reconhecer o pecado, qualquer pecado, na total dimensão do mal, que em si contém e esconde. 

Por outro lado, o Espírito Santo permite-nos, sempre mediante a Cruz de Cristo, ver o pecado à 

luz do amor misericordioso e indulgente de Deus ( Dominum et vivificantem, 32).  

 

Desta forma, "convencer em relação ao pecado" torna-se ao mesmo tempo um convencer que o 

pecado pode ser perdoado e o homem pode novamente corresponder à dignidade do filho 

predileto de Deus. De fato, a Cruz, "é o modo mais profundo de a divindade se debruçar sobre a 

profundidade.  A Cruz é como que um toque do amor eterno nas feridas mais dolorosas da 

existência terrena do homem" (Dives in misericordia, 8).  

(1 Pd 2, 5) -  A Igreja consagrada a Deus deve servir a Igreja — a comunidade, os homens 

vivos. Isso é expresso de modo mais profundo no trecho da Carta de Pedro (1 Pd 2, 5). Nele o 

Apóstolo fala da Igreja como de um edifício de pedras vivas. Somos nós esta construção, somos 

nós que constituímos estas pedras vivas, que compõem o conjunto do templo espiritual. A pedra 

angular dela é Cristo: Cristo crucificado e ressuscitado. Foi precisamente Ele que se tornou a 

pedra angular da Igreja, como da grande comunidade do Povo de Deus da Nova Aliança. Essa 

comunidade, como escreve o apóstolo Pedro, constitui o sacerdócio santo Unida a Cristo, ela é 

«a raça eleita, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que Deus resgatou para proclamar as 

obras maravilhosas d'Aquele que nos chamou das trevas para a Sua luz admirável»  (1 Pd 2, 9).  

A igreja edifício deve servir a comunidade da Igreja e, por isso, é preciso que seja benzido, 

consagrado, destinado ao próprio Deus, como um espaço em que se reúne e ora o Povo de 

Deus.  

 (Ef  2, 22) -  “Em união com Cristo, também vós sois integrados na construção para vos 

tornardes, no Espírito Santo, morada de Deus". Estas palavras da Carta aos Efésios falam duma 

construção em ato e indicam claramente a sua finalidade: é a morada de Deus... Também vós 

sois integrados nesta construção "cujo arquiteto e construtor é Deus" (Hb 11, 10). 

 

(Ap 21, 1-3) -  Da visão do Apocalipse friso dois aspectos :  

 

1º- A cidade é esposa. Não é simplesmente um edifício de pedra. Tudo o que, com imagens 

grandiosas, se afirma acerca da cidade refere-se a algo de vivo: à Igreja de pedras vivas, em que 

desde já está  se formando a cidade futura. Refere-se ao novo povo que, na fração do pão, se 

torna um único corpo com Cristo (cf. 1 Cor 10, 16 s.).  

Assim como o homem e a mulher, no seu amor, se tornam "uma só carne", também Cristo e a 

humanidade congregada na Igreja se tornam, mediante o amor de Cristo, "um só espírito" (cf. 1 

Cor 6, 17; Ef 5, 29 ss.). Paulo chama Cristo o novo, o último Adão: o homem definitivo. E 

chama-lhe "espírito vivificador" (1 Cor 15, 45). Com Ele, tornamo-nos uma só coisa; com Ele, 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia_po.html
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a Igreja torna-se espírito vivificador. A Cidade santa, em que já não existe um templo porque é 

habitada por Deus, constitui a imagem desta comunidade que se forma a partir de Cristo.  

2º - O outro aspecto importante são os doze fundamentos da cidade, sobre os quais estão 

inscritos os nomes dos doze Apóstolos. Os fundamentos da cidade não são pedras materiais, 

mas seres humanos são os Apóstolos com o testemunho da sua fé. Os Apóstolos permanecem 

como os fundamentos essenciais da nova cidade, da Igreja, por intermédio do ministério da 

sucessão apostólica: mediante os Bispos. As pequenas velas que são acesas nas paredes da 

igreja, nos lugares onde são feitas as unções, evocam precisamente os Apóstolos: a sua fé 

constitui a verdadeira luz que ilumina a Igreja. E, ao mesmo tempo, é o fundamento sobre o 

qual ela está alicerçada. A fé dos Apóstolos não é algo antiquado. Uma vez que é verdade, é 

também o fundamento sobre o qual nos encontramos, é a luz através da qual vemos.  

(Jo 1, 14) - "Deus vem" visitar o seu povo, para permanecer no meio dos homens e formar com 

eles uma comunhão de amor e de vida, isto é uma família. O Evangelho de João expressa assim 

o mistério da Encarnação: "E o Verbo fez-se homem e veio habitar conosco": literalmente: 

"armou a sua tenda entre nós). Não recorda porventura, este grande dom e mistério, a 

construção de uma igreja entre as casas de um país ou de um bairro de uma cidade?  

A igreja-edifício é sinal concreto da Igreja-comunidade, formada pelas "pedras vivas" que são 

os crentes, imagem tão querida aos Apóstolos. São Pedro (1 Pd 2, 4-5) e São Paulo (Ef 2, 20-

22) põem em relevo como a "pedra angular" deste templo espiritual seja Cristo que, estreitados 

a ele e bem compactos, também nós somos chamados a participar na edificação deste templo 

vivo. 

Portanto, se é Deus que toma a iniciativa de vir habitar entre os homens, e se é sempre Ele o 

artífice principal deste projeto, é verdade também que Ele não quer realizá-lo sem a nossa 

colaboração ativa. Nós precisamos nos comprometer a construir a "casa de Deus com os 

homens". Ninguém está excluído; cada um pode e deve contribuir para fazer com que esta casa 

da comunhão seja mais espaçosa e bela. No final dos tempos, ela será completa e será a 

"Jerusalém celeste": "Vi, então, um novo céu e uma nova terra E vi descer do céu, de junto de 

Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, já preparada, qual noiva adornada para o seu esposo... 

Esta é a morada de Deus entre os homens" (Ap 21, 1-3). Precisamos dirigir o olhar para a 

"Jerusalém celeste", que é o fim último da nossa peregrinação terrena. Ao mesmo tempo nos 

comprometer com a oração, com a conversão e com as boas obras, a acolher Jesus na nossa 

vida, para construir juntamente com Ele este edifício espiritual do qual cada um de nós as 

nossas famílias e as nossas comunidades é pedra preciosa.  

Entre todas as pedras que formam a Jerusalém celeste, certamente a mais maravilhosa e 

preciosa, porque entre todas é a mais próxima de Cristo, pedra angular, é Maria Santíssima. Por 

sua intercessão, rezemos a fim de que este Advento seja para toda a Igreja um tempo de 

edificação espiritual e assim se apresse a vinda do Reino de Deus.  

 

(Bento XVI - Dedicação do Altar da Catedral de Albano – 21.09.2008) 

 

Queridos irmãos e irmãs, 

 como deve ser grande a nossa alegria, conscientes de que no altar, que nos preparamos para 

consagrar, todos os dias vai ser oferecido o sacrifício de Cristo! Neste altar Ele continuará a 

imolar-se, no sacramento da Eucaristia, pela nossa salvação e do mundo inteiro. No Mistério 

eucarístico, que se renova em cada altar, Jesus torna-se realmente presente. A sua presença 
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dinâmica arrebata-nos para nos fazer seus, para nos assimilar a si; atrai-nos com o vigor do seu 

amor, levando-nos a sair de nós mesmos para nos unirmos a Ele, fazendo de nós um só com 

Ele.  

 

A presença real de Cristo faz de cada um de nós a sua "casa", e todos juntos formamos a sua 

Igreja, o edifício espiritual de que também São Pedro fala. "Aproximai-vos do Senhor, a pedra 

viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus escreve o Apóstolo. 

Do mesmo modo vós também, como pedras vivas, entrai na construção de um templo espiritual, 

formando um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais por meio de Jesus 

Cristo" (1 Pd 2, 4-5).  

 

Quase desenvolvendo esta bonita metáfora, Santo Agostinho observa que mediante a fé os 

homens são como madeiras e pedras extraídas dos bosques e dos montes para a construção; 

depois, através do batismo, da catequese e da pregação, são desbastadas, esquadrejadas e 

alisadas; mas só se tornam casa do Senhor, quando são acompanhadas pela caridade. Quando os 

fiéis estão reciprocamente ligados segundo uma determinada ordem, mútua e intimamente 

justapostos e unidos, quando são vinculados pela caridade tornam-se verdadeiramente casa de 

Deus que não tem medo de desabar (cf. Serm., 336).  

 

Portanto, o amor de Cristo, a caridade que "jamais passará" (1 Cor 13, 8), é a energia espiritual 

que une quantos participam no mesmo sacrifício e se alimentam do único Pão partido para a 

salvação do mundo. Com efeito, é porventura possível comunicar com o Senhor, se não 

comunicamos entre nós? Então, como podemos apresentar-nos diante do altar de Deus 

divididos, afastados uns dos outros? Este altar, sobre o qual daqui a pouco se renovará o 

sacrifício do Senhor, seja para vós amados irmãos e irmãs, um convite constante ao amor; 

aproximar-vos-eis dele sempre com o coração disposto a acolher o amor e a difundi-lo, a 

receber e a conceder o perdão. Cada vez que vos aproximais do altar para a Celebração 

eucarística, que a vossa alma se abra ao perdão e à reconciliação fraternal, prontos para aceitar 

as desculpas de quantos vos feriram e, por vossa vez prontos para perdoar.  

 

Na liturgia romana o sacerdote, realizando a oferenda do pão e do vinho, inclinado sobre o altar 

reza abnegadamente:  "Humildes e arrependidos, recebei-nos, ó Senhor:  que seja do vosso 

agrado o nosso sacrifício que hoje se realiza diante de Vós". Prepara-se deste modo para entrar, 

com toda a assembléia dos fiéis, no âmago do mistério eucarístico, no cerne daquela liturgia 

celestial à qual se refere a segunda leitura, tirada do Apocalipse. São João apresenta um anjo 

que oferece "uma grande quantidade de incenso para arder, juntamente com as preces de todos 

os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus" (cf. Ap 8, 3). O altar do 

sacrifício torna-se, de certa forma, o ponto de encontro entre o Céu e a terra; o centro, 

poderíamos dizer, da única Igreja que é celeste e ao mesmo tempo peregrina na terra, onde entre 

as perseguições do mundo e as consolações de Deus, os discípulos do Senhor anunciam a sua 

paixão e morte até que Ele venha na glória (cf. Lumen gentium, 8). Aliás, cada Celebração 

eucarística já antecipa o triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre o mundo, mostrando no 

mistério o esplendor da Igreja, "esposa imaculada do Cordeiro imaculado; Cristo amou-a e por 

Ela se entregou a fim de a santificar" (Ibid., n. 6).  

 

Estas reflexões são suscitadas em nós pelo rito que nos preparamos para celebrar nesta vossa 

Catedral, que hoje admiramos na sua beleza renovada e que, com razão, desejais continuar a 

tornar cada vez mais hospitaleira e decorosa. Um compromisso que empenha todos vós e que, 

em primeiro lugar, exige de toda a Comunidade diocesana o crescimento na caridade e na 

dedicação apostólica e missionária. De forma concreta, trata-se de testemunhar com a vida a 

vossa fé em Cristo e a confiança total que nele depositais. Trata-se também de cultivar a 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html
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comunhão eclesial que é antes de tudo um dom, uma graça, fruto do amor livre e gratuito de 

Deus, ou seja, algo divinamente eficaz, sempre presente e ativo na história, para além de toda a 

aparência contrária. No entanto, a comunhão eclesial constitui também uma tarefa confiada à 

responsabilidade de cada um. Que o Senhor vos permita viver uma comunhão cada vez mais 

convicta e diligente, na colaboração e na co-responsabilidade a todos os níveis:  entre 

presbíteros, consagrados e leigos, entre as diversas comunidades cristãs do vosso território, 

entre as várias agregações laicais.  

(Bento XVI – Angelus – 09.11.2008)  

Queridos irmãos e irmãs! A liturgia faz-nos celebrar hoje a Dedicação da Basílica Lateranense, 

chamada "mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo". De fato, esta Basílica foi a 

primeira a ser construída depois do edito do imperador Constantino que, em 313, concedeu aos 

cristãos a liberdade de praticar a sua religião. O mesmo imperador doou ao Papa Melquíades a 

antiga propriedade da família dos Lateranenses e nela fez construir a Basílica, o Batistério e a 

"Patriarquia", ou seja, a residência do Bispo de Roma, onde os Papas habitaram até ao período 

de Avinhão. A dedicação da Basílica foi celebrada pelo Papa Silvestre por volta de 324 e o 

templo foi intitulado ao Santíssimo Salvador; só depois do século vi foram acrescentados os 

títulos dos Santos João Baptista e João Evangelista, que deram origem à comum denominação. 

Esta data interessou primeiro só a cidade de Roma; depois, a partir de 1565, alargou-se a todas 

as Igrejas de rito romano. Desta forma, honrando o edifício sagrado, pretende-se expressar amor 

e veneração à Igreja romana que, como afirma Santo Inácio de Antioquia, "preside na caridade" 

toda a comunhão católica (Rm 1, 1).  

A Palavra de Deus nesta solenidade recorda uma verdade fundamental; o templo de pedra é 

símbolo da Igreja viva, a comunidade cristã, que já os Apóstolos Pedro e Paulo, nas suas cartas, 

significavam como "edifício espiritual", construído por Deus com as "pedras vivas" que são os 

cristãos, sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, por sua vez comparado com a "pedra 

angular" (cf. 1 Cor 3, 9-11.16-17; 1 Pd 2, 4-8; Ef 2, 20-22). "Irmãos, vós sois edifício de Deus", 

escreve São Paulo e acrescenta: "santo é o templo de Deus, que sois vós" (1 Cor 3, 9.17). A 

beleza e a harmonia das igrejas, destinadas a prestar louvor a Deus, convida também nós seres 

humanos, limitados e pecadores, a converter-nos para formar um "cosmos", uma construção 

bem ordenada, em estreita comunhão com Jesus, que é o verdadeiro Santo dos Santos. Isto 

acontece de modo culminante na liturgia eucarística, na qual a "ecclesía", isto é, a comunidade 

dos batizados, se reúne para ouvir a Palavra de Deus e para se alimentar do Corpo e Sangue de 

Cristo. Em volta desta dúplice mesa a Igreja de pedras vivas edifica-se na verdade e na caridade 

e é plasmada interiormente pelo Espírito Santo transformando-se no que recebe, conformando-

se cada vez mais com o seu Senhor Jesus Cristo. Ela mesma, se vive na unidade sincera e 

fraterna, torna-se assim sacrifício espiritual agradável a Deus.  

Queridos amigos, a festa de hoje celebra um mistério sempre atual: isto é, que Deus quer 

edificar no mundo um templo espiritual, uma comunidade que o adore em espírito e verdade 

(cf. Jo 4, 23-24). Mas esta celebração recorda também a importância dos edifícios materiais, 

nos quais as comunidades se reúnem para celebrar o louvor de Deus. Cada comunidade tem, 

portanto o dever de conservar com cuidado os próprios edifícios sagrados, que constituem um 

precioso patrimônio  religioso e histórico. Invoquemos então a intercessão de Maria Santíssima, 

para que nos ajude a tornar-nos como ela, "casa de Deus", templo vivo do seu amor.  
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(Paulo VI - Dedicação da Igreja de S. Gregorio Barbarigo – 09.10.1971) 

O primeiro pensamento a Deus!  Passando o limiar do novo edifício sacro o sentimento 

religioso nos invade e desperta em nós a advertência da presença divina, que está em todo lugar, 

de tal modo que deveria sempre e em todo lugar nos falar e nos encontrar atentos em descobri-

la na linguagem e na transparência de qualquer coisa que nos circunda: nada é profano na 

criação. Se elevarmos nosso espírito humano percebemos que todo espaço, todo tempo, todo ser 

é voz que parte do mistério divino. Lembra-nos isso a própria palavra de Jesus no encontro com 

a Samaritana: os verdadeiros adoradores do Pai do céu deverão adorá-lo não presos a condições 

exteriores e locais, mas em espírito e verdade. Isso, porém não impede que para realizar este 

extasiante encontro, esta conversa propriamente religiosa, os homens precisem encontrar-se 

juntos num lugar que se torna sacro e  ter um ministério autorizado, o sacerdote que os introduz 

nos divinos mistérios da Palavra e dos Sacramentos; esta é a “Igreja”, lugar e assembléia juntos, 

a Igreja local, a Paróquia!  

O edifício sacro que vai ser dedicado tem já uma historia; a historia das razões que motivaram 

sua origem. Como cada um sabe como ele foi pensado, querido e depois construído para... 

preparar os ambientes que agora são as  estruturas da nova casa de Deus e da comunidade local 

dos fieis.  

E este edifício é fruto da generosidade de muitas pessoas. Na verdade a motivação principal do 

edifico material a ser inaugurado com o rito da dedicação é a construção espiritual. De fato, 

para nada serviria ter gasto dinheiro, fadigas, cuidados para edificar estes muros, esta “igreja”, 

se ela ficasse vazia, ou se ela não servisse para edificar a verdadeira “Igreja”, aquela dos que 

buscam e acreditam em Deus, aquela dos viventes por Cristo no Espírito de graça e de caridade, 

e que formam a comunidade local, orante e operante, expressão genuína e viva da Igreja 

universal, corpo visível de Cristo Senhor. 

O que Jesus queria de fato dizer quando disse: “Eu construirei a minha Igreja” (Mt 16,18)? O 

que significa para Ele a palavra “Igreja”?  Jesus pensava numa convocação orgânica da 

humanidade; pensava em instituir uma comunidade em continua formação; pensava no aspecto 

coletivo e unitário da salvação; pensava na composição de uma sociedade querida e promovida 

por ele mesmo: “Eu a construirei”; mas sobre si, Pedra viva, Pedra angular (Mt 21,42), 

sustentação de um fundamento humano, qualificado, por ele mesmo chamado Pedro, e sobre o 

qual se sobrepõem outras “pedras vivas”, como escreve o próprio S. Pedro  (1Pd 2,5-7), que são 

os cristãos, são os fieis; os quais colaborando com os apóstolos, constroem eles mesmos o 

místico edifício, constroem a Igreja. A Igreja, corpo vivo, casa animada de Cristo, está sempre 

em construção; nós devemos levantar o edifício, que na historia documenta a presença do 

Senhor e reúne num desígnio visível e espiritual o povo de Deus chamado a fé e a salvação. 

Os fieis que freqüentam a igreja devem ser uma verdadeira, viva e bela construção 

espiritual.Este programa nós sabemos que não encontra muita acolhida nas pessoas de hoje:  

Muitos não querem manifestar seus sentimentos em publico; muitos não querem ter vínculos 

comunitários, muitos preferem construir uma religião própria sem ligação com nenhuma 

instituição... A vida moderna acostumou a viver na mesma cidade, na mesma rua, no mesmo 

prédio, sem que os indivíduos se conheçam, anônimos, e estranhos uns aos outros, morando 

juntos sem formar amizades e sem formar povo.  

Mas não é assim para a Igreja: ela respeita e tutela a liberdade e a personalidade de cada um de 

seus membros e não obriga ninguém a assumir relações sociais facultativas; ela, por sua 
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natureza, procura difundir entre os seus uma atmosfera de solidariedade e de simpatia, 

harmonizar ânimos e vozes numa mesma oração, fazer irmãos, fazer de cada família um ninho 

de amor, de fidelidade e de piedade, fazer um Povo; um Povo de Deus, onde a mesma fé, a 

mesma esperança e a mesma caridade deixam saborear algo da alegria da comunhão plena e 

perfeita comunhão dos Santos. 

 
 

4. O LUGAR DA ASSEMBLÉIA 
 

Quando se entra numa igreja, muitas vezes as primeiras impressões são suficientes para fazer-se 

uma idéia do lugar. Os cartazes penhorados na entrada (são de atualidade ou já vencidos?), a 

entrada é acolhedora ou não? É um lugar que dá testemunho de um Deus vivente ou de um Deus 

superado, ou até abandonado? Nunca prestamos suficiente atenção ao decoro e a dignidade dos 

lugares. Ao rosto que eles oferecem ao mundo. A igreja é sinal da Igreja, porque é um lugar da 

Igreja: espaço habitado pela assembléia, espaço vivente! 

 

É necessário que a disposição geral do lugar sagrado seja tal de modo que apresente de certo 

modo a imagem da assembléia reunida, consentir a ordenada e orgânica participação de todos e 

favorecer o regular desenvolvimento das tarefas de cada um (ordenamento geral do Missal 

romano 294). 

 

Tudo parte da assembléia (fiéis e ministros ordenados): é ela que qualifica o espaço. E  

exatamente porque é o espaço da assembléia (ekklesía), a igreja é o lugar de encontro com o 

Senhor, o lugar da oração, da transmissão da palavra de Deus, da celebração da Eucaristia, dos 

sacramentos e de outros eventos públicos ou familiares (como os funerais), se tornando assim um 

lugar de memória (‘é lá que me casei!”). Mas se de um lado se afirma a importância da 

assembléia, da sua cultura, da sua “personalidade”, dos seus ministros, todavia se podem 

sublinhar alguns pontos de atenção. 

 

UMA ASSEMBLÉIA ENVOLVENTE  

 

Como realidade primaria, a assembléia deve ter uma percepção de si mesma quando celebra. 

Somente assim pode ser entendido como tal o “nós” da prece eucarística. A palavra de Deus 

escutada pode suscitar uma resposta da assembléia somente se esta tem consciência de ter 

recebido coletivamente tal palavra. Então qual disposição escolher? 

- orientados todos numa mesma direção, nos sentimos certamente um povo a caminho seguindo 

nossa cabeça, Cristo, rumo a Jerusalém celeste.  A disposição face a face como nos mosteiros, é 

certamente muito mais satisfatória, além de ser pertinente do ponto de vista  teológico, e 

humanamente mais delicada, mesmo se exige todo um contexto particular e um pouco de virtude 

para praticá-la. 

É uma posição envolvente que oferece muitas vantagens, porque permite a assembléia uma boa 

percepção de si mesma, sendo centrada e orientada numa direção que a abre além de si mesma. 

Bons exemplos disso não faltam, mesmo se nem todos os edifícios se prestam para isso. É bom 

ousar tentativas até que a assembléia não tome consciência de si mesma e da presença do seu 

Senhor... 

 

AQUELE QUE PRESIDE 

 

A exigência de reforma pedida pelo Vaticano II levou a uma disposição onde o presbitério é 

colocado de frente para a assembléia. Isso facilita a comunhão e sublinha a dimensão de encontro 
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entre o Senhor e o seu povo onde se celebra a aliança. É necessário, porém, que aquele que 

preside designe e represente outro – o Cristo – de quem não se pode tomar nem ocupar o lugar. 

Isto implica que ele não permaneça em posição frontal, mas que com a assembléia se dirigia 

regularmente aquele que é, que era e que vem (exemplo: durante o tempo de silêncio que precede 

a oração). Implica também que quando está diante da assembléia ele não apareça como um 

professor que se dirige a uma turma ficando por trás da cátedra,  dando a idéia mais de 

contraposição do que de diálogo e de aliança. 

O presbitério – isto é o espaço onde está quem preside – é, todavia um espaço delimitado que 

deve ser visto por todos, e por isso deve ser sobre elevado. É necessário, porém, que esta 

elevação não se torne dominação, nem dê a impressão de um palco, pois aqui não se trata de 

apresentação e sim de um encontro, entre Deus que convoca o seu povo e se faz presente a ele na 

Palavra, nos sacramentos, na assembléia reunida, e o seu ministro ordenado. 

 

A ABSIDE OU ANTIGO CORO 

 

Este espaço se encontra normalmente diante da assembléia: é aquilo que é oferecido à sua vista e 

que lhe dá uma orientação. Daqui a sua importância. A abside evoca a glória de Deus, diante de 

nós. É o espaço que manifesta a “ausência” daquele que se torna presente (assim como o túmulo 

vazio designa o cristo vivente). É o espaço escatológico que nos orienta ao Reino que vem. Por 

isso deve ser suficientemente  limpo para constituir um pólo visual de irradiação escatológica. 

Deste ponto de vista, se se quer colocar uma cruz, se escolha de preferência uma cruz pascal que 

evoque também a ressurreição ( a paixão deve ser uma passagem e não um ponto de chegada): se 

pense nas cruzes românicas onde o rosto de Cristo anuncia a sua vitória. 

 

Os três pontos para os quais convergem os olhares da assembléia são o altar, lugar da eucaristia; 

o ambão, lugar da proclamação da Palavra e a sé do presidente. Estes três pontos manifestam, 

com a própria assembléia, cada um de maneira diferente, a presença de Cristo. Isto supõe que 

cada um destes três pólos tenham uma certa presença, sem abafar os outros. E sobre este ponto 

herdamos um passado talvez difícil onde o altar tomou uma tal amplitude polarizando sozinho 

toda a atenção, enquanto um altar com dimensões razoáveis permite ao lugar da Palavra de 

desenvolver toda a sua força simbólica. 

 

Um altar de modestas dimensões, colocado no centro expressa simbolicamente mais a mesa do 

Senhor ao redor da qual está reunida toda a assembléia do que um grande altar que parece 

reservado aos que ficam por trás dele. Um ambão em harmonia com o altar, e suficientemente 

monumental de modo que se torna por si mesmo um pólo litúrgico, pode manifestar plenamente 

(mesmo quando não se faz leituras) Jesus Cristo, Verbo de Deus, que se oferece a nós para a 

aliança eterna e que nos interpela para suscitar a nossa resposta. É bom que o ambão fique um 

pouco mais elevado e separado do altar, haja vista que as nossas assembléias deverão adaptar-se 

ao número crescente de catecúmenos e “os que recomeçam”, pelos quais o altar não pode ser o 

único pólo preponderante da celebração. 

Retomando a imagem antiguíssima das duas tábuas usadas pelos padres da igreja, alguns 

insistem para que a forma e o material do ambão correspondam aqueles do altar. Estes dois 

pontos de vista não são inconciliáveis, se não se acentua de modo exagerado nenhum dos dois. 

 

UM ESPAÇO VIVENTE A SER HABITADO 

 

Para que o espaço seja habitado não é suficiente que os diversos lugares e pólos litúrgicos sejam 

ordenados à assembléia: é preciso que estes lugares sejam utilizados, que se possa circular de um 

para o outro e, mais ainda, que sejam dispostos de maneira tal que os deslocamentos aconteçam 

de forma natural e diretamente visíveis mesmo quando não tem celebração.  
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A liturgia é antes de tudo uma experiência a ser feita com os próprios pés! 

Vir à assembléia de domingo, tomar a iniciativa de deslocar-se, já é um ato de fé. Entrar numa 

Igreja, deslocar-se de um ponto ao outro ou deixar-se levar simbolicamente por aqueles que 

fazem a procissão, é já uma liturgia. “A liturgia é uma marcha ritmada, como aquela dos 

caminhantes de Emaús. Eles passam do não-conhecer ao reconhecer” (Rouet, Arte e liturgia). Eis 

o trabalho que a liturgia nos ajuda a fazer, o deslocamento, a conversão do coração que ela 

realiza. Mesmo quando sabemos por que entramos numa igreja, este lugar deveria transformar o 

nosso desejo para levar-nos a reconhecer aquele que nos salva. 

 

Coloquemo-nos no lugar de uma pessoa de passagem que vem na nossa assembléia. A sua 

primeira experiência “litúrgica” é a entrada na igreja. As portas que abrem, o piso no qual dá os 

primeiros passos a introduzem já na celebração: quais sensações lhe transmitem? Quando penetra 

na assembléia, vê só pessoas de costas aparentemente indiferentes? Isso pode levar uma pessoa a 

ter medo de avançar. 

 

UMA LITURGIA EM MOVIMENTO 

 

Na liturgia tudo pode ser feito permanecendo mo mesmo lugar: o presbítero pode ficar grudado 

por trás do altar do começo até o fim, para a saudação, as orações, a Eucaristia obviamente, e 

também para proclamar o evangelho, e dar os avisos finais... Nesta altura podemos ainda falar do 

símbolo do altar? 

 

Um espaço vivente supõe já a distinção dos lugares. Tem um lugar para celebrar a Eucaristia: o 

altar; tem um lugar para purificar os vasos sagrados: a credência. Tem um lugar para proclamar a 

palavra de Deus: o ambão; e tem outro lugar para introduzir as leituras e dar os vários anúncios. 

Tem um lugar onde o presidente toma lugar e do qual fala: a sé; e tem o ambão de onde proclama 

o evangelho, e em seguida o altar onde apresenta ao Senhor, em nome da assembléia, o sacrifício 

de ação de graças. Por isso é necessário que cada lugar seja suficientemente espaçoso, de modo 

que diversas pessoas possam circular sem tropeçar. Exige que não haja muitos degraus para subir 

e descer para passar de um lugar a outro. Eis porque se opta por um presbitério em plano, onde 

todos os elementos que o compõem ficam no mesmo nível. E a experiência mostra que cada 

lugar toma assim uma importância ainda maior. 
 

 

 

 

 

5. ELEMENTOS FUNDANTES DA ARQUITETURA  

              PARA A LITURGIA DA COMUNIDADE  
 

A arquitetura dá forma e figura, proporção e expressão ao sentido do espaço cultual que brota da 

própria experiência litúrgica e da sua gratuidade objetiva. É necessário que haja correspondência 

interna entre a vida eclesial, a celebração litúrgica e a mediação arquitetônica do espaço cultual. 

 

Verticalidade do fundamento (Igreja mistério) 

 

O 1º elemento arquitetônico do lugar da celebração é a verticalidade/altura: a Igreja “mistério”  

fala do seu fundamento vertical. O que na liturgia acontece faz existir a comunidade cristã, 

enquanto a convoca na obra gratuita e sempre nova do Espírito. “A Igreja, de fato, “vive da 

Eucaristia”, afirma Bento XVI. Nada daquele fundamento pode ser dominado e manipulado, mas 

tudo pode ser só acolhido e vivido na sua surpreendente novidade. 
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“ Visto que a liturgia eucarística é essencialmente ação de Deus (actio Dei) que nos envolve em 

Jesus por meio do Espírito, o seu fundamento não está à mercê do nosso arbítrio e não pode 

suportar a chantagem das modas passageiras...”  ( Sacramentum caritatis, n. 37). 

O espaço cultual deve ser concebido para que o olho consiga colher quase naturalmente esta 

medida decisiva e fundamental.  

 

Horizontalidade  da realização (Igreja Povo de Deus na história) 

 

O 2º elemento é a horizontalidade/largura: a Igreja “Povo de Deus” mostra a sua ação histórico-

antropológica. Quem é convocado é um povo, que vive num lugar, que possui uma história: o 

espaço cultual deve saber imediatamente relacionar a verticalidade do fundamento com a 

horizontalidade da sua atuação, testemunhando um abraço acolhedor do mistério que se celebra 

com o humano que diariamente realiza o caminho que da praça (sagrado), passando pelo limiar 

da porta, chega ao reconhecimento do Ressuscitado na proclamação da Palavra e no gesto 

eucarístico. 

O lugar onde se participa da celebração deve proporcionar esta ligação e torná-la humanamente 

possível e significativa. 

 

O espaço e a luz a serviço da celebração comunitária da fé (Igreja comunhão) 

 

O 3º elemento é a profundidade: a Igreja “Comunhão” expressa o imprescindível envolvimento 

de todos na celebração litúrgica, mesmo na diferença das tarefas e dos ministérios. A 

profundidade do espaço cultual deve plasticamente mostrar a global implicação de toda pessoa e 

da assembléia toda no mistério celebrado, exatamente através da  poliedricidade  dos lugares 

litúrgicos, distintos entre si e todavia postos como declinações diferentes de uma única sala, mas 

também através de uma sábia arte da luz e das cores, que propiciam o progressivo (e nunca 

imediato e superficial) itinerário comunitário rumo ao ponto axial do altar, de onde parte  toda 

operação e todo olhar que busca a comunhão. É bom lembrar que neste lugar o tempo é de 

trânsito e não de posse. Lugar de concentração em vista de uma fecunda dispersão da semente 

do evangelho.  

 

FINALIDADE DOS ESPAÇOS 

 

Segundo o critério cristológico o espaço arquitetônico deve mediar e acompanhar plasticamente 

a tríplice forma sensível pela qual a liturgia realiza a experiência da fé: a sedimentação da 

memória do ressuscitado na Escritura (ambão), no gesto do pão (altar), e na função institucional 

do mistério apostólico (cátedra). 

 

Também o critério antropológico se torna fundamental para a projetação de uma Igreja: a sua 

forma histórica, sua vivência, possui a figura realística de homens e mulheres que acreditam, de 

uma comunidade que visivelmente é convocada pela Palavra e pelo sacramento para viver de 

Jesus Cristo na comum história humana. 

 

O espaço cultual não pode não expressar a marca característica do culto e da experiência cristã, 

em relação ao caráter antropológico-comunitário da ação litúrgica (unicidade e funcionalidade da 

sala) e em relação  com  a realidade humana onde a própria igreja está situada (sagrado e porta). 

 

O SAGRADO E A PORTA 

 

São às quatro da tarde quando dois homens vêem pela primeira vez Jesus. Ou pelo menos pela 

primeira vez o observam com um olhar cheio de interesse, e encorajados pelas palavras de um 
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profeta ousam aproximar-se dele (Jo 1,35ss). Este detalhe da hora é uma coisa linda demais. 

Revela aquele sentido de gratidão e admiração que cada um de nós alimenta por aqueles aspectos 

contingentes do tempo que se revelam muitas vezes o decisivo instante que gera as relações mais 

profundas.   

 

Mas o que aparece fantástico é a resposta que os dois homens dão à pergunta de Jesus que 

sentido-se seguido e observado pede o que eles procuram. Podiam responder muitas coisas, mas 

dizem uma coisa que é tão natural e cotidiana ao ponto de ser tão afetuosa: perguntam-lhe onde 

mora. É verdade que normalmente os discípulos iam à casa do mestre para receber o 

ensinamento. Mas talvez não é fora de lugar pensar na beleza de uma conversa cotidiana dos 

homens que muitas vezes inaugura encontros através de palavras simples e curiosidades 

elementares, todavia, extremamente profundas.  

 

Perguntam a respeito da sua casa porque sabem que a verdade de uma pessoa não pode ser 

percebida inteiramente só através da sua presença, mas se manifesta também nos lugares de sua 

origem e nos ambientes onde mora. Para conhecer uma pessoa precisamos conhecer o mundo 

que ela habita, que ela impregna de si, precisamos entrar no mundo dela, na sua casa. Pois a casa 

é um pedaço de mundo onde o homem deixa uma marca de si. Por isso ela sempre é um dos 

lugares da sua revelação.  

 

Quando se entra na casa de alguém é instintivo girar o olhar sobre as coisas que a habitam. As 

coisas que cercam todo dia uma pessoa falam daquilo que tem dentro dela, são marcas de uma 

presença. Assim, entrar numa casa constitui sempre também a entrada no universo interior de 

quem a habita. Por este motivo entrar numa casa é sempre também um rito. 

 

Esta experiência cotidiana nos ajuda a compreender o que acontece quando uma pessoa entra 

numa igreja. Revela-nos o sentido daqueles elementos com os quais a arquitetura guia a 

passagem do espaço externo do mundo àquele interno da liturgia. Pra que servem estes lugares?  

Antes de tudo servem para que o ato de entrar nos espaços da liturgia não seja um gesto 

mecânico mas seja já um rito, não seja um puro deslocamento do corpo, mas produza sobretudo 

uma predisposição do ânimo, uma emoção. A maneira de estruturar os espaços e os elementos 

arquitetônicos transforma o entrar dentro duma igreja num rito de entrada. 

 

Se observamos as nossas igrejas poderemos distinguir elementos que normalmente caracterizam 

o espaço da sua entrada. Começando pelo externo, encontramos logo o que é normalmente 

chamado de sagrado. Mesmo que ele faça parte do ambiente externo em continuidade com 

espaço ordinário, a própria palavra indica um espaço que se torna sacro. De fato ele funciona 

como uma dobradiça entre duas dimensões. O sagrado é um espaço onde a harmonia e a beleza 

despertam uma percepção de justiça e de bondade de todas as coisas, reflexo de uma ordem sacra 

que as funda e as hospeda. O sagrado diz que o mundo não é um conjunto casual de objetos mas 

uma casa preparada para o homem. Se percebe fora uma ligação entre o mundo e o Absoluto que 

talvez dentro pode se tornar um laço mais pessoal e menos indistinto.  

 

A fachada da igreja, respondendo a esta exigência, oferece uma direção ao espaço de 

pressentimento do sagrado, que diversamente poderia permanecer um espaço fechado numa 

experiência genérica do sacro. Mas é sobretudo o portal que desta experiência do sentimento 

religioso indica o sentido cristão. O portal da Igreja, de fato, é símbolo de Cristo, pelo qual 

precisa sempre passar para que a união com Deus seja verdadeira, e não genérica ou até abusiva. 

Para o evangelista João Jesus é a verdadeira porta que leva ao coração do mistério de Deus, e 

quem não entra por aquela porta é um ladrão e um assaltante, quem, porém pretende percorrer 

vias alternativas àquela do Filho não pode chegar a verdade de Deus (Jo10). 
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Como sinal de Cristo, o portal se apresenta assim como entrada autêntica aos lugares da vida 

divina. 

Como figura de Cristo o portal muitas vezes assumiu na igreja cristã a forma de um lugar de 

julgamento. Muitas vezes a representação mais comum é a do julgamento universal com o Cristo 

sentado no trono. O portal das grandes catedrais românico-góticas é muitas vezes chamado de 

paraíso, para aludir a multidão dos anjos e dos santos que estão em volta de Cristo no ato do 

discernimento da vida humana. 

 

O terceiro elemento pode ser definido como conjunto das soleiras. São aqueles espaços que vão 

além do portal de entrada, mas não são ainda parte da nave. São pequenos ou grandes átrios que 

na realidade deveriam lembrar a condição batismal da vida cristã. De fato o elemento mais 

característico destes espaços é a presença da água benta, onde o fiel renova a sua própria adesão 

batismal antes de tomar seu lugar ao redor da mesa eucarística. E sendo que a adesão batismal é 

inseparável da conversão e do perdão dos pecados, encontra seu lugar perto das soleiras, onde é 

oportuno colocar lugares de celebração individual da penitencia (confessionários – pias d’água 

benta – cofre para as esmolas dos fiéis). 

 

A fé cristã não nos leva a fugir da vida ou a tomar as devidas distâncias do mundo, pelo 

contrário, ela se preocupa com o homem e com o mundo e com a sua vida em relação a Jesus 

Cristo. A pertença a Igreja nunca justifica a construção de recintos sagrados para separar do 

âmbito  profano, pois a Igreja tem consciência de sua missão de ser sal e luz no mundo. Daí vem 

uma constante atenção ao espaço arquitetônico da entrada (soleira – limiar) e, antes  ainda, do 

sagrado. 

Desde sempre a entrada na igreja-edifício sempre foi curado não como uma simples passagem 

funcional, mas já no seu ser simbolicamente um rito de passagem, de acolhida, de progressiva 

instrução e introdução ao mistério que se celebra. 

O espaço que vai do sagrado até a entrada verdadeira e própria na nave, deve ser concebido com 

um atravessamento,  que mostre plasticamente e num só instante, tanto a diferença daquele lugar 

e daquilo que a liturgia vai celebrar com qualquer outro ambiente humano, quanto a 

correspondência do mistério que se celebra com a cotidianidade da história humana: por isso 

nenhum pulo drástico, mas uma progressiva entrada no mistério e abertura do mistério celebrado 

na cotidianidade do mundo habitado pelo homem.  

 

 
 

 

A PALAVRA QUE ECOA: O AMBÃO 

 

A liturgia pré-conciliar atribuía uma mínima importância a proclamação da palavra de Deus. Este 

dado litúrgico se refletia na pouca importância dada à construção do ambão, chegando certas 

vezes até o desaparecimento do mesmo. Este dado contrasta abertamente com a centralidade 

dada ao altar. Desde a contra-reforma, a teologia católica concentrou a sua atenção na defesa da 

doutrina eucarística, cujo reflexo arquitetônico se realizava na importância e centralidade 

atribuída ao altar mor. 

 

O estudo do antigo espaço litúrgico nos revela a nobreza do ambão nas primitivas basílicas 

cristãs e o seu simbolismo teológico intimamente ligado ao anúncio da ressurreição do Senhor. 

Tratava-se de um autêntico monumento definido pela importância da palavra de Deus na vida da 

comunidade cristã, pela interpretação teológica dada a este lugar, pela tradição e pelo seu uso na 

celebração litúrgica. O respeito e o valor dado pelos fiéis ao ambão manifestava o seu amor e a 
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sua veneração da palavra de Deus. Integravam-se o simbolismo teológico dado ao ambão e o seu 

uso funcional dentro da liturgia. 

 

Por outro lado, a ausência da proclamação da Palavra na liturgia e da sua leitura como alimento 

na vida dos fiéis empobreceu ao mesmo tempo o valor simbólico e teológico do ambão, 

reduzindo-o progressivamente ao simples aspecto funcional de mero suporte para o livro das 

leituras bíblicas. 

Esta é a idéia que continua ainda hoje na mentalidade de muitos cristãos, como em muitos 

arquitetos e artistas. Alguns deles desconhecem a relação existente entre ambão e o seu uso na 

celebração litúrgica. É, ao invés, uma chave essencial para a projetação ou adaptação do ambão. 

É necessário recuperar a complementaridade entre o simbolismo teológico deste espaço e a sua 

funcionalidade na liturgia. A experiência ensina como, todavia, esta não seja uma tarefa fácil. 

Pois é necessário conjugar o gênio e a inspiração do artista com a verdade do ambão, dando 

prioridade ao simbolismo teológico e ao seu uso celebrativo antes que aos gostos próprios do 

artista. 

 

Há ainda muito trabalho a ser feito para que se compreenda a passagem de uma mesa para a 

outra na ótica de Santo Agostinho:  

“Todo homem que proclama a Palavra é voz da palavra... Quantos anunciadores suscitou a 

Palavra que está sempre junto do Pai! Enviou os patriarcas, enviou os profetas, enviou tantos e 

tantos seus mensageiros. Permanecendo palavra manou as vozes e, depois das muitas vozes 

enviadas anteriormente, veio a única pessoa da Palavra na voz que a ele pertencia, na sua 

carne”. 

 

Algumas indicações teológicas que podem orientar a inspiração artística: 

 

1 – Em primeiro lugar, a tradicional relação com o anúncio da ressurreição do Senhor, assim 

como testemunham muitos dos antigos ambões das basílicas cristãs. É o lugar do anúncio da 

Palavra dirigida por Deus à assembléia reunida.  

 

2 – Em segundo lugar, precisamos lembrar uma das afirmações da constituição Sacrosanctum 

Concilium: a presença de Cristo quando se proclama a palavra de Deus na liturgia. Cristo não 

está somente presente na sua Palavra proclamada, mas também “quando na igreja se lê a sagrada 

Escritura, é ele mesmo que fala”. O ambão é o lugar litúrgico do qual se proclama a palavra de 

Deus; em relação, pois, com uma particular presença de Cristo entre os seus fiéis. Este é o 

motivo pelo qual a liturgia manifesta a sua veneração ao evangeliário, assim como usa outros 

gestos e sinais para venerar o pão e o vinho eucarístico. 

 

3 – Lembro agora a teologia das duas mesas: o lugar próprio da palavra de Deus (ambão) e o 

lugar próprio da celebração eucarística (altar). Ambos são denominados com a imagem da 

“mesa” na qual se distribui o alimento necessário para os fiéis. O ambão é a mesa da Palavra, 

ponto central da liturgia eucarística. Entre as duas se estabelece certo paralelismo sacramental: 

na mesa da Palavra se anuncia e se antecipa o mistério que se celebra e se atualiza na mesa 

eucarística; em ambas se faz presente o próprio Cristo. O ambão e o altar são lembrança 

constante da presença de Cristo; por isso permanecem no meio da nave litúrgica como presença 

mistagógica perene para toda a comunidade cristã. 

 

4 – À imagem da “mesa”, podem ser aproximadas outras imagens como a do “trono” e da 

“cátedra” da Palavra. O ambão aparece como a “cátedra” onde Cristo, mestre e profeta, continua 

a anunciar e a ensinar aos seus fiéis. 
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A imagem do “trono” é inspirada no livro do Apocalipse (Ap 16,17). Onde a voz de Deus sai do 

trono.  

 

Dez indicações relativas ao lugar da proclamação da Palavra (Albert Damblon) 

 

1. Para o ambão deve ser pensado um lugar com a mesma dignidade do altar. 

2. Sendo lugar de comunicação entre Deus e o homem e também entre o homem e os homens, o 

ambão terá que ser funcional tanto do ponto de vista acústico, quanto do ótico. 

3. O ambão se oferece como lugar litúrgico tanto para a leitura da Escritura, quanto para a 

homilia. 

4. O altar não é o lugar para a leitura da Escritura e para a homilia: para a palavra de Deus deve 

ser previsto um lugar próprio. 

5. O púlpito, que depois da reforma litúrgica ficou sem função, permanece uma lembrança 

histórico-litúrgica. 

6.  Também depois do Vaticano II pode ser pensado para a homilia um lugar próprio que não seja 

nem o ambão, nem o altar. 

7. A sé do presbítero, pode ser o lugar de onde fazer a homilia. 

8. A homilia biblicamente fundada pode acontecer no ambão onde a palavra da Escritura, após 

ser lida e acolhida, é devidamente comentada. 

9. A configuração artística deve fazer do ambão um símbolo compreensível da presença de Cristo 

na Palavra; um suporte provisório é inadequado para esta tarefa. 

10. A solução de alinhar a sé do presbítero, o altar e o ambão deve ser aprofundada; toca 

particularmente os sentidos a posição da Palavra no meio da assembléia reunida. 

 

É interessante observar que em nenhum texto se exige que o ambão seja colocado dentro do 

presbitério; por isso existe a possibilidade de configurações arquitetônicas e litúrgicas novas. A 

proclamação da Palavra pode ser celebrada num outro espaço, do qual, pois a assembléia poderá 

aproximar-se à mesa do Senhor. No Ordenamento geral n. 32 se afirma que o ambão “seja 

colocado no espaço da igreja de tal modo que os ministros ordenados e os leitores possam ser 

comodamente vistos e ouvidos pelos fiéis”. O ambão é o lugar de onde “se proclama unicamente 

as leituras, o salmo responsorial, o anúncio pascal (exultet); onde se podem proferir a homilia, as 

intenções da oração universal ou a oração dos fiéis”. 

 

 

 

 

 

6. MEDITAÇÃO SOBRE A CATEDRAL 
 

Pedras. Pedras esquadrejadas colocadas na obra de maneira a articular um espaço: eis o que é 

uma Igreja, uma catedral. Uma matéria concreta, pesada, dura: pedra calcária que um exército de 

entalhadores esquadrejou com um trabalho longo, cansativo, humilde; que mestres de obras 

especializados realizaram conforme um projeto pensado e acompanhado pelos arquitetos. A 

catedral a fizeram os arquitetos que a pensaram, projetaram, dirigiram; mas a fizeram também 

grupos de operários com um trabalho minucioso, tão bem feito que nem dá para perceber de 

dezenas de artesões que mediram, cortaram, limaram cada pedra de modo que uma pudesse 

encaixar e combinar com a outra. Uma miríade de pedras que fazem uma igreja, Olhando as 

majestosas vigas temos a impressão que vieram prontinhas e que foram montadas aí no lugar. 

Mas não foi assim; foi necessária a atividade habilidosa e paciente de carpinteiros, ferreiros, e 

tantos ajudantes que prepararam toda a estrutura que pudesse  agüentar o peso de tamanhas 

vigas. 
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PALAVRAS NOVAS PARA ENTRAR NO MISTÉRIO 

 

Temos diversos termos que indicam o lugar de culto cristão. O mais usado é o termo genérico: 

IGREJA; mas a que eu me referirei é uma igreja especial, isto é uma igreja particularmente 

importante, uma CATEDRAL. 

Podemos procurar explicar todos estes termos; não será somente uma questão filológica; nos 

servirá para entrar  no mistério da igreja. 

 

IGREJA 

O primeiro termo IGREJA é aquele mais usado e também abusado. E, todavia é um termo 

preciosíssimo porque indica a com-vocação (em grego ek-klesìa); a imagem é,  por isso,  aquela 

de um conjunto de pessoas chamadas (-vocadas) a ficar juntas (com-). Supõe-se, naturalmente, 

alguém que chama e este alguém não pode ser outro, se não Deus. Muito bem: imagineis uma 

igreja cheia de pessoas num dia de domingo, aquela é a ‘igreja’. Não só os muros e as pedras, 

mas as pessoas que estão juntas e não por vontade própria (por um motivo econômico, por 

exemplo, ou cultural) mas porque alguém as chamou e as recolheu. Visitamos a igreja quando 

não tem ninguém;  é o momento mais propício para uma visita turística. Mas devemos nos 

lembrar que aquele que visitamos é somente o invólucro da ‘igreja’. Quando os arquitetos 

pensaram nela e os artesões a construíram, não a pensaram vazia, mas cheia; não a construíram 

como lugar a ser visitado, mas como lugar para acolher os  ‘com-vocados’ por Deus. Somente 

quem lembra disso pode entender uma igreja, pode entender, isto é, o significado dos muros, das 

colunas, do altar e do ambão. O domingo pela manhã uma procissão de pessoas se dirige até a 

Igreja; é Deus que convoca o seu povo e os muros estão aí para acolher as pessoas e fazê-las 

sentirem-se unidas, convocadas, reunidas. 

 

Uma igreja particularmente importante é a Catedral ou também chamada em italiano de 

DUOMO. O termo é claramente latim e vem de ‘domus’, casa. Uma casa, pois de quem? É a 

casa de Deus. Assim freqüentemente o Antigo Testamento indica o templo de Jerusalém: bayit-

bet ‘a casa’ (subentendido: de Deus). Mas aqui, naturalmente, nasce um pergunta: Deus precisa 

de uma casa? E se também Deus precisasse de uma casa, pode um lugar terreno responder a esta 

exigência? O primeiro livro dos Reis conta a dedicação (consagração) do templo de Jerusalém 

por parte do rei Salomão e põe nos seus lábios uma bonita oração: “Mas, é possível que Deus 

habite na terra? Se não cabes no céu e no mais alto do céu, quanto menos neste templo que 

construí!... Escuta a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando rezarem neste lugar; escuta 

da tua morada do céu, escuta e perdoa” (1Reis 8,27.30). Por isso o templo não circunscreve a 

Deus quase que os muros encerrem espacialmente a divindade. Mas Deus que habita no céu 

(também aqui não um céu definível espacialmente, mas num lugar que é por definição 

inacessível) escuta, na sua infinita misericórdia, o Israelita que vai ao templo. Certamente, Deus 

escuta quem ora em qualquer lugar. Mas a peregrinação ao templo expressa a decisão do homem 

de sair do espaço dos interesses cotidianos para mover-se em direção ao mistério de Deus; a 

peregrinação expressa o desejo, o anseio, a  espera de Deus. 

 

Resumindo: todas as Igrejas são "Domus Dei". Mas, precisamente por isto, são também "domus 

hominum". Nelas se forma a comunidade de fé e de oração e também a comunidade de 

solidariedade e de ajuda recíproca, em nome de Cristo. 

Numa pequena igreja de montanha nos Alpes italianos tem uma inscrição sobre a porta:  

"Entramos aqui para amar Deus, e saímos daqui para amar os homens". Assim deve ser também 

para nós!  Entrar na igreja para amar a Deus, e sair dela para amar o próximo. 
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Algumas igrejas têm o titulo de BASÍLICA. Nos primeiros tempos da Igreja eram as casas 

privadas que se abriam para acolher os fiéis para a oração comum. Mas quando o cristianismo 

pôde sair da clandestinidade e da privacidade para tornar-se religião publicamente reconhecida, 

se colocou logo o problema de edificar um lugar de culto cristão. Pois bem, os cristãos não 

tomaram como modelo para o seu lugar de culto os templos gregos ou romanos, e nem o templo 

de Jerusalém; tomaram como modelo arquitetônico a basílica romana. Ora, na cidade romana a 

basílica não era um lugar sacro. Era antes um edifício publico que surgia no fórum e servia para 

a administração da justiça, para resolver os negócios, para reuniões de cidadãos. A basílica 

romana era normalmente a planta retangular com uma nave central e duas ou quatro naves 

menores aos lados, isto é, exatamente a planta de tantas igrejas construídas até o tempo do 

Concilio Vaticano II. É aparentemente estranho que os cristãos tenham escolhido um modelo 

profano em lugar de um modelo religioso. Mas a escolha se explica: a igreja cristã não é somente 

a casa de Deus (neste caso bastaria um santuário que guarde a cela da divindade, como se vê bem 

nos templos gregos), mas é o lugar onde o povo de Deus se reúne para realizar a obra mais 

pública e mais importante que se possa pensar: aquela do culto, do serviço divino. Por isso é 

necessária uma aula espaçosa, capaz de conter todas as pessoas que participam do culto. No 

templo de Jerusalém solenemente o sacerdote entrava no santuário; a multidão participava 

ficando fora nos pátios. Na Igreja cristã as pessoas entram como protagonists de quanto 

celebram; o culto pertence a comunidade no seu conjunto. 

  

 

CATEDRAL 

Em fim a última designação: CATEDRAL.  Em todas as dioceses do mundo a Catedral é o lugar 

onde os fiéis se encontram em volta do seu Bispo para algumas significativas celebrações, a fim 

de expressar e proclamar publicamente a própria fé e a própria unidade em Cristo e com Cristo. 

A Catedral, precisamente porque está ligada à pessoa do Bispo, é justamente chamada "mãe" de 

todas as igrejas da diocese, sinal da comunhão eclesial, que se manifesta e se confirma graças à 

guia pastoral do Bispo. É oportuno aqui recordar as palavras do santo Bispo e mártir Inácio de 

Antioquia: «Assim como o Senhor, que é um com o Pai, nada fez sem o Pai (...) do mesmo modo 

nada deveis fazer vós sem o Bispo (...); nem procureis apresentar como louvável o que fazeis 

separadamente, mas fazei tudo em comum (...)  Acorrei todos como a um só templo de Deus, a 

um só altar, a um Só Jesus Cristo, que veio do Pai e Voltou para o Pai, que é um só» (Aos 

cristãos de Magnésia, 10).  

 

 De fato, os Bispos "são o princípio visível e o fundamento de unidade nas suas Igrejas 

particulares" (LG23). Portanto, justamente eles "regem as Igrejas particulares que lhes estão 

confiadas, como vigários e legados de Cristo, com o conselho, a persuasão, o exemplo, mas 

também com a autoridade e o poder sagrado, do qual contudo não se servem a não ser para 

edificar o próprio rebanho na verdade e na santidade" (ibid., 27). Por isso, compreende-se como 

a "cátedra" episcopal, situada na igreja que dela toma o nome, constitua o ponto de referência 

para todo o Povo de Deus da Diocese. O ensinamento que o Bispo, em comunhão com o 

Sucessor de Pedro, propõe daquela cátedra aos seus fiéis torna-se orientação segura para eles no 

caminho da salvação eterna.  

Compreende-se bem, portanto como, na Cátedra e mediante a Cátedra, se manifeste a 

"comunhão" de toda a Igreja particular, unida ao próprio Pastor legítimo. De modo especial esta 

comunhão evidencia-se na Celebração eucarística. Precisamente por isto o Concílio recomenda 

que seja dada "a maior importância à vida litúrgica da diocese que se desenvolve em redor do 

Bispo, principalmente na igreja-catedral, convictos de que a principal manifestação da Igreja se 

tem na participação plena e ativa de todo o povo de Deus nas mesmas celebrações litúrgicas, 
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sobretudo na mesma Eucaristia, na mesma oração, no mesmo altar no qual o Bispo preside 

circundado pelo seu presbitério e pelos ministros" (Sacrosanctum Concilium, 41).  

Tarefa primeira do bispo é ensinar e isto é proclamar a palavra de Deus. Não se trata tanto de 

‘ensinar uma doutrina’, mas de proclamar e explicar aquela palavra de Deus que convoca os 

crentes e os faz tornar-se um povo. Um povo é um conjunto de pessoas que tem em comum uma 

história, uma lei (isto é, uma organização social e política), uma tarefa a ser realizada na história. 

Também o povo de Deus é um conjunto de pessoas que tem em comum uma história ( a história 

da salvação, as grandes obras que Deus realizou por ele, em seu favor), uma lei (a lei de Deus), 

uma missão a ser realizada na história.  Esta é a primeira tarefa do Bispo: reunir no nome do 

Senhor o povo de Deus. Disso vem a importância da cátedra como sinal de um ensinamento com 

autoridade, que não vem somente da ciência do pregador, mas da ‘manifestação’ do Espírito e do 

seu poder’ (1Cor 2,4). 

 

E assim os quatro termos – igreja, duomo, basílica, catedral – nos ajudaram a entrar no mistério 

da Igreja: da Igreja feita pelos crentes, mas também da igreja feita de pedras. Não é um caso, de 

fato, que o mesmo termo designe ambas as realidades: a igreja de pedra é para a Igreja dos 

crentes e a se entende somente assim. O espaço que os muros da catedral retalham é um espaço 

de comunhão, de escuta, de oração; entender porque o espaço de uma igreja foi ordenado e 

organizado numa certa forma bem definida é possível somente se o colocamos em relação com a 

assembléia dos fiéis que ai se reúnem, aí escutam a palavra de Deus, aí se tornam um único povo 

reunido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

 

 

A IGREJA DE... 

A CATEDRAL DE CASTANHAL 

QUE CARTEIRA DE IDENTIDADE? 

 

E a nossa igreja de quem é? A nossa catedral de quem é? Quem é o arquiteto que a pensou e 

realizou? 

De muitas igrejas não o sabemos. Quem fez a obra se escondeu por trás da mesma obra. Isso não 

é mal, porque deste modo a igreja, a catedral se tornou mais pura. Na crítica literária se fala de 

‘autor implícito’ e se entende com esta expressão aquela imagem do autor que não é estabelecida 

através da análise das fontes históricas, mas através da análise da obra literária. Através da obra 

literária posso saber algumas coisas sobre o autor: aquilo que pensava, seu modo de olhar para a 

realidade.  

No caso da nossa catedral de Castanhal, contemplando seus espaços, sua geometria, suas pedras, 

é possível entender algo do arquiteto. Não o seu nome, nem as informações miúdas que dizem 

respeito a ele: se era alto ou baixo, etc. Mas, certamente, algo que se refere a sua habilidade de 

arquiteto, antes seu modo de pensar, sua fé, sua visão do mundo. Mas a isto chegaremos, se o 

Senhor quiser, no final de nosso caminho. 

 

No entanto, partindo de casa, nos dirigimos para a catedral: temos sido convocados pelo Senhor 

e desejamos responder. Saímos de casa, então. Certamente, as nossas casas são preciosas; são o 

lugar das nossas seguranças, do calor da família, dos problemas grandes e pequenos da vida de 

todo dia. Mas hoje desejamos deixar tudo isso; convocou-nos o Senhor e não queremos inventar 

desculpas. É uma ocasião única que nos é oferecida e não podemos descuidar. 

 

 

A VEJO DE LONGE: 

UMA GRANDE VELA PENDURADAS EM TRES TORRES 
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Vejo-a de longe, um edifício que tende para o alto, nada elaborado como os edifícios barrocos 

cheios de enfeites, de voltas e contrastes. Um edifício que, bem plantado na terra, mostra com 

clareza o seu peso sem escondê-lo, e, ao mesmo tempo, quer levantar este peso para o alto. Sua 

construção parece poderosa, forte.    

Diante desta larga fachada não podemos nos enganar: a pedra é pesada e manifesta todo o seu 

peso, assim como mostra toda a sua força. Subimos a solene escadaria com o olhar e com o 

coração, mas sentindo o peso da terra da qual somos feitos; a subida é lenta, pensada, querida 

com toda a força do próprio ânimo, apesar de todas as fadigas e pesadumbre. 

 

Diante das altas fachadas das antigas catedrais, símbolo da grandeza de Deus, o homem 

moderno, instigado pelas mentiras de Satanás e por ele espantado, pode imaginar que Deus o 

esmague levando-o a sentir-se um nada, pequeno e insignificante e considerar a Deus como um 

inimigo, um adversário, alguém que impede sua plena felicidade. 

Mas Deus não é assim! De fato, desde que se fez carne em Jesus e assumiu  a nossa história,  não 

é mais o distante, o inacessível, mas o próximo, o samaritano que se curva sobre nós que estamos 

caídos na beira da vida, o servo que se ajoelha aos nossos pés para nos purificar e termos parte 

com ele. Para tirar a impressão que a fachada é uma barreira que esmaga, está lá a fachada com 

seu o telhado inclinado na direção de quem entra simbolizando a atitude de Deus Servo e 

Samaritano que se dobra sobre a humanidade caída e desfigurada por causa do pecado,  

arrancando-a  e levantando-a da morte  para a vida.  

 

AS TORRES DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO  

 

Subida, pois; mas para onde? Para o céu, claro! Suas torres, inconfundíveis como as torres 

góticas, cortam como lâminas, o azul do céu; duas torres ousadas, cada uma com cinqüenta 

metros de altura, que ladeiam a nave central, com grandes aberturas no corpo. À direita a torre do 

Pai Eterno, à esquerda a torre do Filho Jesus, e no meio da nave, a torre do Espírito Santo, duas 

lâminas inclinadas, os lábios da boca, simbolizando o beijo do Pai para o Filho.  

 

Das aberturas da torre do Pai os sinos irradiam suas melodias nos quatros pontos cardeais, 

invadindo as casas e os corações das pessoas. É o Pai que chama cada homem a entrar no mundo, 

na onda da vida, a ser filho no seu Filho, a sentar a mesa da sua comunhão olhando para o outro 

como irmão, a fazer parte da sua família, a participar da sua festa. 

Nos chama para nos comunicar sua palavra de amor e reconciliação, e assim congregar os 

dispersos e reunindo-os num só corpo, o do seu Filho. 

 

As aberturas da torre do Filho, sentado a direita do Pai, desenham três cruzes, que nos lembram 

que também o Pai e o Espírito Santo participam da paixão e morte de Jesus. Três cruzes para que 

todos, em qualquer lugar estejam, queiram ou não, “contemplem aquele que transpassaram” (Zac 

12,10), o Cordeiro que fez de sua vida um dom de obediência a Deus e de amor aos homens. 

Olhar para este sinal de amor e de perdão deixando que o arrependimento invada o coração é o 

começo de uma nova vida. A cruz contém misteriosamente o próprio significado do mundo. A 

existência de todas as criaturas, o paradoxo do bem e do mal é explicável somente com o 

mistério do crucifixo. E assim encontramos, na torre do Filho, cristo como centro do mundo e 

significado da própria criação. 

 

Torre do Espírito Santo, com suas duas lâminas paralelas de concreto, simbolizam os lábios de 

uma boca, beijo do Pai para o Filho, torre que une as outras duas e que diante delas se revela 

discreta, quase que invisível, pois o Espírito em sua invisibilidade está presente, unindo e 
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animando, manifestando-se como o amor entre o amante e o amado, amor que não se vê, mas se 

sente e arde intenso e eterno.  

 

 

Das três torres descerão cabos de aço que sustentarão uma estrutura espacial, dando a clara 

impressão que nossa catedral, símbolo de nossa Igreja, vem do alto, cai do céu. É isso mesmo! A 

Igreja nasce da Trindade, é imagem da Trindade. Se é verdade, como nós cremos, que as três 

Pessoas Divinas vivem na mais plena doação recíproca: uma com a outra, uma para a outra, uma 

na outra, então a Igreja deve viver segundo este supremo modelo. 

 
A Igreja é comunhão porque participa da vida das três pessoas Divinas 
Se os cristãos estão unidos entre si, não é simplesmente porque têm o mesmo pensamento, o 
de Jesus e o dos Apóstolos, nem só porque são “uma só alma e um só coração” (At 4,32), mas, 
sobretudo porque participam da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo (Jo 17,21-24), 
porque estão unidos a Cristo (1Cor 10,16 aludindo à Eucaristia), porque participam dos 
sofrimentos de Cristo (1Pd 4,13) e porque estão unidos no Espírito (2 Cor 13,13). 
 
O Concilio Vaticano II nos ajudou a tomar maior consciência da Igreja como mistério de 
comunhão. A Igreja é comunhão e unidade porque é - como dizia S. Cipriano - “povo congregado 
na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (LG4). A Igreja é imagem e participação da 
Trindade e, tudo nela é reflexo da Trindade e encontra na comunhão trinitária o seu modelo. 
 
A natureza da Igreja-comunhão nos leva a viver em relação “trinitária” também no plano social, 
não só o amor recíproco entre cada pessoa, mas entre o conjunto dos Bispos, dos presbíteros, 
dos religiosos, entre as diversas congregações, entre os grupos e movimentos...; até amar a 
paróquia do outro como a nossa, o movimento do outro como o nosso, o carisma do outro 
como o nosso...; até amar a pátria dos outros como a nossa, a cultura do outro como a nossa...; 
até a plena realização da oração de Jesus: “Pai... que todos sejam um como eu e tu somos um”. 
 
Infelizmente muitas vezes falta esta plenitude de comunhão. Quando no seio da Igreja falta a 
comunhão entre bispo, padres e leigos, quem ocupa aquele espaço, são as células cancerígenas. 
E isto é pior do que qualquer perseguição ou ditadura, pois, se trata de um ataque à Igreja que 
vem não de fora, mas de dentro. Desta forma nosso tempo e nossas forças, em lugar de dedicá-
los, sobretudo a evangelização, se pulverizam em resolver estes problemas internos. 
 
A Igreja, sendo imagem da Trindade, mesmo se ameaçada por contradições e pecados, é 
chamada sempre a viver a lógica da comunhão, a levar o mundo à comunhão e a ser 
antecipação da mesa da promessa, isto é, a ser o lugar, onde se experimenta, nos sinais, a 
comunhão trinitária da qual participaremos, de um modo definitivo e completo, no fim dos 
tempos.  
 
Se a Trindade é mesa prometida para todo o gênero humano, a Igreja nos faz antegozar seus 
manjares. Este é o sentido da célebre expressão do Concilio quando fala da Igreja como 
sacramento, “sinal e instrumento da intima união com Deus e da unidade de todo o gênero 
humano” (LG1). Entre a Trindade e o mundo está, pois, a Igreja.  
 
A Eucaristia, sacramento da unidade 
“A comunhão da Igreja se nutre com o Pão da Palavra de Deus e com o Pão do Corpo de Cristo. 
A Eucaristia, participação de todos no mesmo Pão de Vida e no mesmo Cálice de Salvação, faz-
nos membros do mesmo Corpo (1 Cor 10,17). Ela é a fonte e o ponto mais alto da vida cristã, sua 
expressão mais perfeita e o alimento da vida em comunhão. Na Eucaristia, nutrem-se as novas 
relações evangélicas que surgem do fato de sermos filhos e filhas do Pai e irmãos e irmãs em 
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Cristo. A Igreja que a celebra é “casa e escola de comunhão” onde os discípulos compartilham a 
mesma fé, esperança e amor a serviço da missão evangelizadora” (DA 158) 
 
A Igreja-Comunhão tem na Eucaristia o seu ponto mais alto. A Eucaristia reconcilia os homens 
com Deus e entre si, é o “sacramento da unidade”, o único pão do qual nasce o único Corpo de 
Cristo, que é a Igreja, na força do Espírito. Palavra e pão são, na Eucaristia, o sacramento de que 
nasce a comunhão eclesial: a Eucaristia faz a Igreja. E se a Eucaristia faz a Igreja, também é 
verdade, porém, que a Igreja faz a Eucaristia: a Palavra não é proclamada se não houver quem a 
anuncie (cf. Rom 10, 14-15); o memorial não é celebrado se não houver quem o faça em 
obediência ao mandato do Senhor.  
 
Domingo, dia do Ressuscitado, dia da Comunhão 
Domingo é o dia da Eucaristia o dia da Igreja, o dia que deveria provocar em todo crente a 
necessidade de “reunir-se junto”, de convergir na unidade, colocando-lhe no coração a alegria 
pelos contactos humanos que estabelece, e a saudade pelos entrosamentos que não consegue 
realizar. 
O domingo é o dia em que a comunhão se torna visível, mais densa e intensa, onde a unidade da 
assembléia ao redor de Cristo Ressuscitado se articula concretamente. Neste dia cada um 
deveria sentir com maior força o fascínio da multidão fraterna. 
Neste sentido lembro que o grupo, ou o movimento, sozinhos não são a assembléia: eles 
mesmos são parte da assembléia dominical, assim como são parte da Igreja. Para todos 
continua ainda válida a recomendação da Igreja antiga a não diminuir a Igreja e a não reduzir de 
um membro o Corpo de Cristo com a própria ausência. 
 
O Corpo do Senhor não fica empobrecido somente por causa daquele que nunca participa da 
assembléia, mas também por causa daqueles que, fugindo da mesa comum, aspiram a sentar-se 
numa mesa privilegiada e mais rica: não parecem de fato assemelhar aqueles cristãos de Corinto 
que se recusavam de colocar em comum o seu rico alimento com os mais pobres? Se a 
Eucaristia é partilha (expressa pelo gesto do partir o pão) a exemplo d’Aquele que não poupou 
nada de si, então quem mais recebeu, mais esteja disposto a doar, mesmo quando o gesto de 
“doar” pode parecer um “perder”. 
 

 Sabemos ir “além” do nosso grupo, sair do nosso pequeno quintal para cuidarmos 
também da realidade paroquial? Sabemos perceber a voz, o lamento, a necessidade do outro, 
do vizinho?  

 Que peso damos as iniciativas diocesanas, e em caso de conflito quais fazemos 
prevalecer? 

 Em nossa catequese insistimos bastante sobre o valor da “comunidade”, e o que 
fazemos para promover concretamente experiências de comunhão? Insistimos sobre os temas 
da amizade oblativa, da acolhida, do diálogo? 

 As nossas famílias cristãs, “Igrejas Domésticas” se espelham no modelo trinitário? 
 
Certamente a qualidade da vida cristã depende muito do modo como é celebrada e vivenciada a 
Missa dominical. Ela é o epicentro de um terremoto que pode fazer vibrar de amor também o 
dia mais distante da semana. 
Para que nossas assembléias litúrgicas dominicais sejam autenticas e transparentes, é oportuno 
evitar pesados e inconvenientes comentários, e  toda indevida homenagem.  Peço que se 
tomem as oportunas iniciativas para que, nas celebrações litúrgicas, o povo cante e não seja 
privado deste direito-dever; que se providencie um repertorio comum de cantos litúrgicos, e se 
orientem as comunidades para executá-los em momentos e em tempos litúrgicos apropriados; 
se tenha todo cuidado para evitar abusos, eliminando toda forma barulhenta que esvazia a 
oração, e os textos e a musica dos cantos se inspirem aos conteúdos bíblicos existenciais válidos, 
valorizando o rico patrimônio musical proposto pela CNBB.  
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O domingo não é somente o dia do chamado, mas também o dia da missão. Quando a 
assembléia se dispersa, somos enviados em missão para partilhar a Boa Noticia do amor de 
Deus e a alegria do Ressuscitado aos nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas, aos irmãos 
doentes, idosos,  presos, desanimados, indiferentes e não evangelizados. 
Domingo é o dia para fazer o bem, para expressar com gestos comunitários  nosso amor pelos 
pobres e pelos excluídos da vida. 
Domingo é o dia da festa, dia da vida, da alegria, da gratuidade, da verdadeira fraternidade. 
 
 
A Igreja, Comunhão dos Santos 
A Igreja é também a “comunhão dos santos”: a vida cristã, gerada no seio da Igreja-mãe através 
da Palavra de Deus e dos Sacramentos, é vida segundo o Espírito. A Igreja é a comunhão dos 
santos precisamente no sentido de que os batizados participam no único Espírito Santo e são 
enriquecidos pela variedade dos seus dons. A conseqüência pastoral dessa comunhão dos 
santos no Espírito se pode exprimir através de três nãos e três sins, que se devem pronunciar 
com a vida e não somente com palavras. 
 
O primeiro “não” é o não ao dês compromisso: nenhum batizado tem direito a ficar em cima do 
muro, porque cada qual, por sua parte, é dotado de carismas para viver no serviço e na 
comunhão. A esse “não” deve corresponder o “sim” `a co-responsabilidade: na Igreja todos são 
chamados a ser cristãos adultos, que vivem seus carismas a serviço de todos, na comunhão com 
os pastores, ministros da unidade e do discernimento.  
 
O segundo “não” é o não à divisão: enquanto os carismas vêm do único Espírito e ordenam-se à 
construção do único Corpo do Senhor que é a Igreja (cf. 1 Cor 12, 4-7), ninguém tem direito a 
absolutizar o seu dom separando-se dos outros. A esse “não” deve corresponder o “sim” à 
comunhão e à participação: cada batizado é chamado a viver o diálogo da caridade, no qual o 
crescimento da comunhão da Igreja é mais importante que a afirmação do “eu”.  
 
O terceiro “não” é o não à nostalgia do passado: ninguém tem o direito  de impedir a ação do 
Espirito. Ele está sempre vivo e operante, é a novidade de Deus e o Senhor do tempo futuro. Daí 
decorre a necessidade do “sim” à permanente reforma e renovação: o estilo de uma Igreja, 
comunhão dos santos é aquele de estar sempre aberta ao sopro do Espírito e às suas surpresas. 
Sempre empenhada na vitória sobre a trágica resistência do pecado pessoal e social, ela deve 
ser dócil à ação do Paráclito, especialmente naqueles que receberam o carisma próprio do 
discernimento e da coordenação dos carismas: os ministros ordenados. Essa abertura à 
novidade de Deus deve ser acompanhada sempre por um profundo sentido de 
responsabilidade: se todos receberam o Espírito, todos o devem comunicar, empenhando-se de 
modo co-responsável com os outros no crescimento da Igreja na comunhão e no serviço. Se a 
Igreja-comunhão não é um campo de mortos, mas de vivos no Espirito, ela não é tampouco o 
lugar das aventuras individuais: a fidelidade ao Espírito exige o crescimento corajoso e paciente 
na comunhão com todos. A coragem dos profetas é sempre também o amor humilde dos 
santos! 

 

 

 

EU SOU A PORTA 

 

Chegamos à porta principal. O significado cristão da porta é fixado claramente pelo texto do 

evangelho de João onde Jesus diz: “Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim se salvará; 

poderá entrar e sair, e encontrará pastagens” (Jo 10,9). Estamos de novo diante de um símbolo 

cristológico. Viver é, para cada homem, entrar e sair: entrar na vida e sair da vida; entrar e sair 
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nas diferentes situações da vida (as diversas idades, os diversos relacionamentos, as diferentes 

ocupações...). O homem de fé vive esta dimensão em Cristo: quando entra, entra por ele e 

quando sai, sai por ele. Por isso este ‘entrar’ é encontrar segurança e ‘sair’ é encontrar pastagem. 

Seja qual for, a experiência ambígua do homem é transformada em experiência de salvação. É 

fácil então compreender o significado da porta numa igreja. Pela porta se entra e se sai; se entra 

para encontrar, em Cristo, a segurança que vem do seu amor, da sua redenção, das suas 

promessas. Mas não se entra na igreja para ficar nela; se entra para sair de novo, mas renovados. 

Exatamente porque fomos renovados pelo encontro com Cristo o sair da igreja se torna um 

‘encontrar pastagem’: a vida do homem, com todos as suas experiências de alegria e de 

sofrimento, torna-se alimento de uma existência chamada a crescer rumo a plenitude do viver. 

 

Podemos, então, nos dirigir a Igreja, mas para chegar lá devemos subir os degraus de uma 

escadaria que se levanta por  quatro metros e meio. 

 

A porta principal de nossa catedral é bem estreita, levemente deslocada à esquerda do 

alinhamento central, exigindo que cada um encontre o eixo de sua vida, e colocada no final de 

um funil.   

 
Para entrar no mistério de Cristo é necessário entrar pela porta estreita. Durante seu último 

caminho para Jerusalém, alguém perguntou-lhe: «Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus 

respondeu: «Façam tudo para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos vão 

querer entrar, mas não poderão» (Lc 13, 23-24). O que significa esta «porta estreita»? Por que 

muitos não conseguirão entrar por ela? Trata-se talvez de uma passagem reservada só a alguns 

eleitos? Cristo nos diz que todos podem entrar na vida, mas para todos a porta é «estreita». Não 

há privilégios. A passagem à vida eterna está aberta a todos, mas é «estreita» porque é exigente, 

requer empenho, abnegação, mortificação do próprio egoísmo.          

 
 O Evangelho convida-nos a considerar o futuro que nos espera e ao qual devemo-nos preparar 

durante nossa peregrinação terrena. A salvação, que Jesus realizou com sua morte e ressurreição, 

é universal. Ele é o único Redentor e convida todos ao banquete da vida imortal. Mas com uma 

única e igual condição: a de esforçar-se em segui-lo e imitá-lo, carregando, como Ele fez, a 

própria cruz e dedicando a vida ao serviço dos irmãos. Única e universal, portanto, é esta 

condição para entrar na vida celestial.            

 

 No último dia os «agentes da iniqüidade» serão excluídos, enquanto que serão acolhidos todos 

que tenham realizado o bem e buscado a justiça, à custa de sacrifícios. Não bastará, portanto, 

declarar-se “amigo” de Cristo, louvando-se de falsos méritos: “comemos e bebemos contigo, e 

ensinaste em nossas praças” (Lc 13, 26). A verdadeira amizade com Jesus se expressa na forma 

de viver: se expressa com a bondade do coração, com a humildade, a mansidão e a misericórdia, 

o amor pela justiça e a verdade, o empenho sincero e honesto pela paz e a reconciliação. Este, 

poderíamos dizer, é o “documento de identidade” que nos qualifica como seus autênticos 

“amigos”; este é o “passaporte” que nos permitirá entrar na vida eterna.                   

                                                         

Para passar pela porta estreita, que é larga quanto a cruz, devemos empenhar-nos em ser 

pequenos, isto é, humildes de coração como Jesus. Como Maria, Mãe sua e nossa. Ela, em 

primeiro lugar, atrás do Filho, percorreu o caminho da Cruz e foi elevada à glória do Céu. Maria, 

Mãe de Deus, é a Ianua Caeli, a Porta do Céu, que nos guia, em nossas escolhas diárias, pelo 

caminho que conduz à “porta do Céu”. 
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PROCISSÃO DE ENTRADA 
 

A procissão de entrada celebra a encarnação do Filho. O fato de caminhar evoca o percurso de 

descida que o verbo realizou para fazer-se carne e armar sua tenda entre nós (Jo1,14). Quem 

preside a celebração representa Cristo, sumo sacerdote fiel e misericordioso, que vem no meio 

dos discípulos e realiza o seu encontro. O ministro procede nos sacros ornamentos: é Cristo que 

sai como esposo do quarto nupcial (Sl 18,5), isto é do seio do pai e do ventre da Virgem Mãe, e 

vai ao encontro da humanidade, sua esposa, revestido de glória e de esplendor. A assembléia 

participa da procissão de entrada não vindo, mas acolhendo. O ato do vir é próprio de Cristo, 

aquele de acolher é da assembléia (Jo 1,11-12). Por isso a procissão inicial não é formada pelo 

povo (que a segue de pé e parado), mas somente pelos ministros ordenados e pelos ministrantes. 

 

A procissão se desloca da porta da Igreja, atravessa a nave e termina no altar, o lugar do 

sacrifício. É Cristo que vem no meio da assembléia e escolhe livremente o último lugar, aquele 

do servo que se sacrifica para dar a vida aos amigos que ama (Mt 20,27-28; Jo 15,13; Fl 2,7). 

Para significar tudo isso, a procissão se desloca entre duas soleiras que simbolizam Cristo: a 

porta (Jesus disse: “Eu sou a porta das ovelhas”) e o altar (de fato o altar dos cristãos é Cristo 

(Hb 13,10). 

 

O presidente passa no meio da nave onde se encontra a assembléia (a Igreja-templo) e se dirige 

para o altar (o Cristo – pedra angular). O fato de caminhar lembra que nos movemos impelidos  

pela necessidade de chegar aonde ainda não somos, mas aonde já está preparado o dom de que 

precisamos. É um deixar-nos transportar, deslocar, converter. A procissão termina no altar que é 

o pólo atrativo desta tensão do coração. Entendemos então que fazer uma procissão não tem 

somente o valor de tornar mais solene a cerimônia quando tem uma festa especial! A procissão 

(pelo menos dominical) deveria ser um gesto amplo, não reduzido a poucos metros que separam 

a sacristia do presbitério. 

 

A procissão é acompanhada pelas velas acesas. Temos de novo o tema da união entre Cristo que 

vem e o seu povo que o acolhe. Há um contágio da luz de Cristo, quem está próximo da luz se 

torna luminoso. Cristo diz: “Eu sou a luz do mundo” (Jo 8,12), mas também: “Vós sois a luz do 

mundo” (Mt 5,14).  As luzes de Cristo são os justos que resplandecem como luz e a tornam 

visível no mundo (Sb 3,7; Lc 11,33). 

 

O diácono (ou leitor) leva com solenidade o Evangeliário: é a boca do Verbo que faz sua entrada 

no mundo e que será aberto na liturgia da Palavra. 

 

Também a cruz usada para a procissão indica a presença de Cristo, e evoca o seu sacrifício 

cruento do qual a Eucaristia é a memória litúrgica. 

 

Os ritos de entrada são uma ação sacra a ser celebrada cantando. Com o canto se expressa a 

alegria dos discípulos que acolhem o Senhor misericordioso (Sl 94,1-2). A assembléia se torna 

um “coro” (uma coroa ao redor do altar) que expressa, na consonância e na harmonia das 

diversas vozes, a concórdia dos irmãos na caridade. Diz Santo Agostinho: “Coro é concórdia dos 

cantores; se cantamos em coro cantamos com o coração. Quem canta em coro e com o coração 

dissente, quebra a concórdia”. 
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SAUDAÇÃO DO ALTAR E DA ASSEMBLÉIA 

 

A saudação é dúplice (do altar e da assembléia) para significar que os dois atores da liturgia 

estão presentes. A saudação não é um voto, mas um regozijar-se pela presença de Cristo, do qual 

o altar é a imagem vivente em nosso meio. É presença do Cristo total: da pedra angular e das 

pedras viventes que são os cristãos (1Pd 2,4.5; Is 28,16). A saudação é um ato de veneração que 

todos os ministros fazem com uma reverência profunda, em sinal de respeito pela presença 

sagrada “diante da qual estamos”. Somente os ministros ordenados saúdam o altar com o beijo 

litúrgico. Também este é um sinal de veneração, uma saudação carinhosa e expansiva, que 

expressa o sinal de uma recíproca união. Os ministros  ( e a assembléia que eles representam), 

com o beijo do altar, se identificam no exercício sacerdotal do Salvador: ele é vida oferecida por 

nós e nós somos vida oferecida a Ele e com Ele para a glória do Pai. 

  

A Igreja é manifestada por esta saudação ao altar: o povo aqui reunido é um povo de sacerdotes. 

O fato, pois, que o ato de beijar entrou na liturgia cristã, revela que “as ternuras mais humanas 

tem uma vocação mística. Aqueles que amam a Deus são também aqueles que mais amam os 

seus irmãos, os homens. Seus lábios conservam a marca do altar, não podem mais profanar a 

linguagem do amor. 

  

A saudação litúrgica expressa e estabelece o recíproco reconhecimento entre a assembléia e 

quem a preside. Quem somos nós? O povo dos batizados que o Pai convocou para se tornar o 

corpo de Cristo. Quem é aquele que está diante de nós e guia a nossa oração? É o ministro de 

Cristo que conosco é um cristão e por nós é o representante sacramental de Cristo nossa Cabeça 

e Salvador. Tem um “poder espiritual”, isto é, tem a possibilidade de colocar atos eficazes para a 

nossa salvação, que não lhe vem de uma capacidade pessoal, mas do poder do Espírito do 

Senhor, que o colocou no mesmo ministério dos Apóstolos para presidir a comunidade de Cristo. 

A sua é a autoridade de um ministro, isto é, de um servidor da comunidade por amor de Jesus 

(2Cor 4,5; 10,8). 

 

UMA BARREIRA ARQUITETÔNICA... TALVEZ 

 

Uma barreira arquitetônica que, talvez, vemos como incômodo, mas ao mesmo tempo, um 

símbolo que devemos compreender. A catedral está de frente à avenida principal, perto de uma 

encruzilhada por onde todo dia passam milhares de pessoas. Não tem separação entre o lugar da 

vida cotidiana, do trabalho e o lugar do encontro com Deus, do culto. Mesmo assim devemos 

tomar consciência que na oração nos colocamos num nível que não é só o nosso. Deus se dobra 

sobre nós para tornar-se nosso interlocutor; mas ele continua sempre Deus, o Deus Altíssimo, 

Senhor do céu e da terra. Escutá-lo, falar-lhe, acolher a sua presença exige uma separação das 

preocupações e dos interesses mundanos, exige uma atenção ao Senhor da vida. Por isso subimos 

uma escadaria; podemos subi-la porque somos cidadãos  dos santos e membros da família de 

Deus (Ef 2,20); devemos subi-la para conseguir nos sintonizar na freqüência da onda da Palavra 

de Deus, dos seus desejos. 

 

Entramos finalmente pela porta estreita, no coração da catedral, uma sala imponente que se 

prolonga por 60 metros sobre uma largura de 74 metros e uma altura de 24 metros. Mas não é a 

imponência em quanto tal que me interessa; são aquelas vigas possantes da cobertura que 

dividem a sala em três seções longitudinais e constroem claramente um caminho que vai para a 

abside.  

 

Com o intuito de mostrar que a assembléia é convocada ao redor de Cristo foi adotada a forma 

semicircular com o piso em leve descida e os bancos dispostos em forma semicircular que 
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permitam a todos ver a imagem dos discípulos ao redor de Cristo na última ceia. O altar não 

ofusca e nem diminui, aos nossos olhos, os dois pólos da presidência e da Palavra. Deste modo 

Cristo, é visível por todos em todo momento da celebração. 

 

Superada a barreira do mezanino, que adia por alguns minutos o impacto com a visão geral da 

catedral, na medida em que se desce no piso levemente inclinado em direção ao presbitério, a 

sala vai aumentando e se abrindo tanto no sentido horizontal quanto no vertical. Mais se entra e 

se desce no mistério, mais se toma consciência da grandeza, da profundidade e da beleza do 

amor de Deus, experimentando a vibração deste envolvimento. 

Caminhar em direção ao presbitério é caminhar rumo ao sol, rumo a Cristo, sol que surge do alto 

porque vem da luz puríssima de Deus; o credo diz: ‘Luz da Luz’: aquela luz que é Jesus Cristo e 

que brota da luz que é o Pai. 

 

“Ó DEUS TEM PIEDADE DE MIM QUE SOU PECADOR”. 

 

Entro na igreja, e fico na entrada imitando o publicano da parábola que, ajoelhado no templo, 

batia no peito e orava: “Ó Deus , tem piedade de mim, pecador.” Somente a minha indignidade e 

por isso gosto de ficar na entrada, sentir toda a distância que me separa da grandeza e da 

santidade de Deus. 

 

CAMINHO PARA O PRESBITÉRIO 

 

Aquelas grandes vigas da cobertura me apontam um caminho e me convidam a caminhar com 

elas. Rumo a quê? A abside! Mas logo vejo que para alcançar a abside devo passar por um 

centro, onde ficará pequeno, mas central, o altar. Entramos na Igreja convocados pela Palavra de 

Deus; convocados para fazer um caminho que tem como meta o vértice mesmo da Igreja. 

 

MARIA MÃE DE DEUS 

 

A grande parede de fundo, a abside nos apresentará Cristo com os olhos de Maria Mãe de Deus 

(anunciação, encarnação, páscoa, pentecostes e glorificação). Maria é uma criatura humana 

totalmente semelhante a mim e a vós, a qualquer pessoa humana; pertence a nossa estirpe, é 

realmente nossa irmã. Mesmo assim dela cremos que foi assunta ao céu, isto é, que Deus a levou 

para a sua glória, a acolheu na sua glória. Uma pessoa humana glorificada. Somente ela? Não; o 

sentido da glorificação de Maria é aquele da esperança: nela a Igreja vê já alcançada a meta que 

todo homem de fé é chamado, pela graça de Deus, a alcançar. A estrada rumo a vida é a mesma 

estrada que vai para Deus; mas uma estrada que sobe para Deus pode ser percorrida pelo 

homem? Pelo homem que confia e conta somente nas suas forças, não; mas a graça de Deus 

entrou na existência do homem e com a graça de Deus o caminho se torna possível. É o caminho 

que percorreu Maria e que, à imitação dela, todo crente é chamado a percorrer. 

Assim, pois, a catedral nos mostra um caminho, nos mostra a meta deste caminho (a glorificação 

da natureza humana na figura de Maria); nos indica o itinerário a ser percorrido (aquele que 

passa pela escuta da palavra de Deus – o púlpito – e aquele que passa pelo sacrifício). Entrar na 

igreja significa colocar-se neste caminho, viver a própria vida como uma peregrinação rumo a 

Deus. 

 

O AMBÃO 

 

A primeira experiência para quem é convocado na igreja deve ser a de escutar. Aquele Deus que 

chamou tem algo a dizer ao seu povo e a primeira, necessária atitude será a da escuta. O que 

escutamos? A palavra de Deus contida em todas as Escrituras, mas, de modo particular, a contida 
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nos quatro evangelhos. Esta palavra, proclamada do ambão, é explicada do ambão para ser 

compreendida em toda a sua força. A Igreja reconhece o Evangelho como a sua lei fundamental 

para a qual sabe que deve sempre voltar de novo. Toda conversão da Igreja, toda sua renovação 

nasce daqui; aqui ela redescobre a sua identidade, compreende melhor algo do mistério de Deus 

e da sua vocação. 

 

Aqui a Igreja proclama e escuta o anúncio da Páscoa, faz memória do Ressuscitado, dirige para 

ele seus olhos, seus ouvidos, sua mente e seu coração, encontrando neste anúncio o sentido de 

sua vida. Por isso o ambão é o lugar por excelência que lembra a pedra rolada do túmulo vazio 

(Mc 16,1-4). 

 

Quem proclama deve subir num lugar elevado (ambão), pois a Palavra desce do alto e quem 

escuta deve levantar sua atenção para acolher o anúncio que é proclamado, gritado, o anúncio 

maior, mais inaudito de toda a história: “Jesus Cristo crucificado, ressuscitou!”, um anúncio que 

deve ressoar ao longo de todo o ano litúrgico, mesmo se silencioso fora da celebração. É o 

anúncio de Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, aquela que com as outras “Marias”  anuncia 

a ressurreição de Cristo aos Apóstolos. 

 

“Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes 

para embalsamar o corpo de Jesus. E bem cedo no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, 

foram ao túmulo. Elas comentavam entre si: “Quem vai remover para nós a pedra da entrada 

do túmulo?” Era uma pedra muito grande. Mas, quando olharam, perceberam que a pedra já 

tinha sido removida. Entraram, então, no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, 

vestido de branco. E ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: “Não vos assusteis! 

Procurais Jesus, o nazareno, aquele que foi crucificado? Ele ressuscitou! Não está aqui! Vede o 

lugar onde o puseram!  Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro: ‘Ele vai à vossa frente para a 

Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse!”. (Mc 16,1-8) 

 

“A este Jesus que vós crucificastes e matastes, mas Deus, libertando-o dos rigores da morte, o 

ressuscitou, pois a morte não podia retê-lo” (At 2,23-24). 

“Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos  

(1 Cor 1,23) 

 

“Recomendo, pois, vivamente que se tenha grande cuidado, nas liturgias, com a proclamação da 

palavra de Deus por leitores bem preparados; nunca nos esqueçamos de que, “quando na igreja 

se lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus que fala ao seu povo, é Cristo presente na sua palavra 

que anuncia o Evangelho ... Com efeito, a palavra que anunciamos e ouvimos é o Verbo feito 

carne (Jo 1, 14)... Cristo não fala no passado mas no nosso presente, tal como Ele está presente 

na ação litúrgica” (Sacramentum Caritatis n.45) 

 

Perto do ambão o grande candelabro do círio pascal, aceso na grande noite da Vigília Pascal, 

colocado pelo diácono no candelabro no hino do Exultet e resplendente em toda celebração do 

tempo pascal. 

A pregação dos missionários se edifica sobre a pregação dos apóstolos; e por sua vez, a pregação 

dos apóstolos se funda sobre a pregação de Jesus. Um fio contínuo une assim a nossa fé à pessoa 

e a palavra do próprio Jesus, Palavra de Deus (Verbo) feita carne por nós.  

 

CRUZ NO PRESBITÉRIO 

Contemplar com os olhos da fé a cruz como história trinitária: o Crucificado entrega ao Pai, na 

hora da cruz, o Espírito que o Pai Lhe tinha dado e que Lhe será devolvido em plenitude no dia 
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da ressurreição. A Sexta-feira Santa, dia da entrega que o Filho faz de Si mesmo ao Pai e que o 

Pai faz do Filho à morte pelos pecadores, é o dia em que o Espírito é entregue pelo Filho a seu 

Pai, para que o Crucificado fique abandonado, longe de Deus, em companhia dos pecadores. É a 

hora da morte em Deus, quando tem lugar o abandono do Filho por parte do Pai, embora sempre 

na sua grande comunhão de amor eterno; fato este que se consuma na entrega do Espírito Santo 

ao Pai e que torna possível o supremo exílio do Filho na alteridade do mundo, o seu tornar-Se 

"maldição" na terra dos amaldiçoados por Deus, para que estes, juntamente com Ele, possam 

entrar na alegria da reconciliação pascal.   

Se, na cruz, o Filho entrega o Espírito ao Pai entrando no abismo do abandono de Deus, na 

ressurreição o Pai dá o Espírito ao Filho, assumindo n'Ele e com Ele o mundo na infinita 

comunhão divina. A alteridade e a comunhão dos Três resplandece em plenitude nos 

acontecimentos da cruz e da ressurreição. A cruz mostra a Trindade que faz seu o exílio próprio 

do mundo sujeito ao pecado, para que, na Páscoa, este exílio entre na pátria da comunhão 

trinitária.  

 

O ALTAR 

 

O altar ocupa o espaço central e define o eixo atrativo da assembléia e de todos os ritos que se 

realizam na igreja, É de pedra ou fixo como se fosse de pedra; de fato “pedra é Cristo”. Melhor 

se for de pedra natural, revela ainda mais que é um centro inamovível e que somos nós que 

devemos nos dispor ao redor dele, qual símbolo da centralidade de Cristo convocador. 

 

As grandes personagens da Bíblia erigiram muitos altares a Deus (Noé, Abraão, Jacó, Moisés) os 

quais eram figura de Cristo, o único altar vivente do templo celeste (Hb 4,14; 13,10). Por isso 

nas igrejas tem um único altar para o sacrifício porque “um é o Cristo”, uma  a sua mesa, um o 

seu Calvário. O altar é quadrado ou parecido com o quadrado; de fato é mesa disponível aos 

“quatro ventos” do mundo. É elevado; de fato é como o Calvário para onde todos “levantarão o 

olhar”. É pequeno; de fato não acolhe um “amontoado de vitimas cruentas”. Tudo se concentra 

no único: “Cristo é vitima, sacerdote e altar do seu mesmo sacrifício” (Epifânio). 

 

Para indicar que a Igreja se une ao seu sacrifício, por antiga tradição, na pedra do altar se dá 

lugar as relíquias dos mártires exatamente para significar que a humanidade é introduzida e 

acolhida no sacrifico de Cristo. O altar cristão é ao mesmo tempo ara do sacrifício, onde toda vez 

é apresentado no sacramento o único sacrifico da cruz, e mesa do banquete pascal ao redor do 

qual se reúnem os filhos da Igreja para participar do Corpo do Senhor  e oferecer uma festiva 

eucaristia de louvor.  

 

Mas tem também um altar interior, o altar do coração onde se imolam os sacrifícios da vontade. 

“O que é altar de Deus se não a alma daqueles que tem uma vida santa? Com razão, altar de 

Deus é chamado o coração dos justos” (Gregório Magno). Por isso todo cristão pode dizer: “sou 

altar de Deus” (Policarpo). 
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Mãe Catedral 

Carlinhos Gomes 
 

Se nas entranhas não contivesse o Pão eucarístico, 

Seria apenas mais um ponto turístico! 

Face a face, todo dia, nasce com o sol 

Quem é essa que avança? 

É a Catedral dedicada à Santa Maria... 

A Mãe de Deus, a Eva da nova aliança 

Diocese que se renova tal qual o arrebol 

Inspiração refletida na harmonia das linhas arquitetônicas 

E pela energia sentida na sintonia do humano e do sagrado 

Corpo e alma dançam ao som do anseio musical do Ressuscitado, Mestre da sinfônica angelical 

Mãe de Deus Santa Maria 

Diocese, nosso Templo crisol 

 

Escadaria, 

Subindo a montanha buscamos o Amado 

Às vezes tropeçamos, pois o caminho é árduo 

Dentre varias entradas, a do centro, é a porta mais cobiçada 

Estreita, todos já sabem, mas é a única que leva para a eternidade 

 

A PORTA (Mt 7, 13-14) 

A fé endossa.  A porta transporta! 

Vão sem escala – Vida escancarada! 

A porta, escolha sem demora! 

A porta, difícil opção! 

Porta larga, estreito coração! 

Porta larga, estreita sabedoria! 

Porta estreita, larga humildade! 

Porta estreita, larga confiança em Deus! 
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Porta estreita, vida sem medida! 

Porta larga Porta estreita! 

Entrada Saída, mistério do Homem, segredo da dúvida! 

Caminho de vida ou de morte! 

Porta do reino... 

É do céu? Exige muito esforço, mas tem consolo! 

E do inferno? Pouco esforço!Nenhum sufoco! 

Porta larga Porta estreita, 

Homem e mulher, cada um tem mágicas palavras, 

Chaves... Belas mensagens, 

Porta larga... Porta estreita, todas tem seu espaço! 

Que porta? Que poema? Deixou-me embaraço! 

Porta – Ninguém se importa? 

Porta larga aparenta melhor solução! 

Porta larga! Entrou? Tem jeito mais não! 

Porta larga... Eterna perdição! 

É choro... Lágrimas sólidas perfurando poros! 

Ranger – Ninguém pode correr! 

Lamento, o fogo é o sustento! 

Porta estreita, 

Poucos encontram... 

Loucos apaixonam-se... 

Pelo afável coração de Deus! 

Na entrada da portinhola,  

logo no primeiro passo uma auréola se abre 

Os olhos para o alto se voltam...  

A sinfonia dos anjos ecoa 

Passando da porta que era estreita,  

agora é portal da visão completa e perfeita 

Sem colunas pelo meio,  

a alma vê os mínimos detalhes 

A nova Jerusalém se revela em seus entalhes! 

Um grande talho que vem do altar,  

rasgando o chão, somente para a ovelhinha resgatar 

É o próprio coração cortado de Jesus que veio nos salvar, 

Do centro da Mãe catedral da viga mestra cai um grande véu 

Tremulando envolve a cintura do Deus feito homem ao lado do Altar da Palavra, 

Aos olhos arregalados das três Marias o pão da Palavra é proclamado 
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A PALAVRA (Jo 1,1-5) 

A Palavra sempre esteve lá! 

Ela é o começo... O Inicio do infinito! 

A Palavra é o fim do eterno! 

O sentido último de tudo 

A Palavra era Deus 

Ela é Deus! 

Jesus é a Palavra! 

Jesus revela Deus... Seus mistérios! 

Não existe mais segredo! 

Assumir esta verdade, ao homem, neste enredo, falta-lhe coragem! 

A Palavra é o belo a contemplar! 

Tudo é feito por meio da Palavra! 

Nada perfeito existe sem Ela! 

Por sua causa o sopro emergiu! 

A Palavra é vida... 

A vida é Luz... 

A razão de ser da Luz é o homem vivente! Sem ele, tudo em vão! 

A Palavra brilha nas trevas! 

A treva não consegue dissipá-la! A luz brilhou, a escuridão apagou! 

A Palavra é forte, toma posse de mim e de você! 

A Palavra tem poder... É o sumo poder! 

A Palavra, ninguém A escreve... Experimenta-se 

Sua essência Impregna-se n’alma da gente! 

A Palavra é sutil... Suave gentil... Leve! 

Não se apaga é marca registrada... Indelével! 

A Palavra acolhe... Recolhe! 

Não escolhe! Apenas olha, convida e liberta! 

A Palavra enobrece... Enriquece! Antes, porém, se compadece! 

Isso somente acontece se, do homem, o coração amolece! 

Então, da Palavra, o fruto amadurece! 

Ouça a Palavra! 

 

Em seguida, ali bem do ladinho,  

na Mesa Santa  

Jesus torna-se comida...  

O Pão Eucarístico é servido  

 

PÃO E VINHO (Mt 26, 26-29) 
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Trigo e uva! 

Frutos divinos! 

Natureza sublime! 

Pão e vinho! 

Efêmeras matérias! 

Vinho e Pão... Pão e vinho! 

Transubstanciados, essência eterna! 

Corpo e sangue... Deus entre os homens! 

Comunhão entre irmãos! 

Cristo ordena testemunhem a qualquer hora... 

Celebrem Minha Memória! 

Pão e vinho... Corpo e sangue! 

É mistério de fé! 

Acreditem, acontece de verdade 

Eucaristia, perpassa entendimento! 

Transcende humano pensamento! 

Eucaristia, berço da redenção! 

Ninho de benção... Privilégio do cristão! 

Sacrilégio do ateu, esperança do pagão! 

Eucaristia... Pão e vinho! Corpo e sangue! 

Mistério para a mente... Refrigério do crente! 

Realidade inatingível para a fé enfraquecida! 

Boca aberta mãos estendidas Cristo oferecido 

Cristo acolhido – Espírito elevado 

Alma Extasiada!Homem fortalecido 

Viverá eternamente agradecido! 

Pão e Vinho – Corpo e sangue! 

Não é somente lembrança... É o Cálice da nova Aliança! 

Corpo e Sangue... Vida em abundância! 

O sincronismo é mantido... 

O altar de cima tem seu reflexo no de baixo, é só virar trezentos e sessenta graus 

É só vendo para crer  

 A Cripta é o lugar do milagre! 

Catedral não tem maná 

Tem Santíssimo exposto na santa Cripta  

Vinte e quatro horas de êxtase da alma contemplativa 

 Noite e dia conversando face a face com Jesus numa ininterrupta vigília 

Catedral, cripta límpida indescritível 

Cripta é a base, fundamento do santo templo 

Cripta eterna morada do nosso Deus adorado! 

Na grande nave celestial, do seu lado direito, surge o Vitrô...  
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Lembra um Deus que cria e enfronha-se na humanidade 

Incrível, somente o amor explica um Deus perfeito, intrínseco no homem que cultua insanidade 

Um Deus que se espalha, derrama-se em ternura...  

Um Deus que se derrete, envolve-se com sua criatura  

É sensível o abraço de Deus quando se adentra na nave Santa Maria Mãe de Deus! 

No santo Batistério, 

É água caindo direto do céu  

São gotas d’água lavando os pecados 

São pingos de amor banhando a criatura para tornar-se semelhante ao seu criador 

Na pia batismal, de um lado, o homem imerge em pecado original...  

Do outro lado, o homem emerge alvejado com a graça divinal 

E a água que sai da pia batismal? 

 Num sistema engenhoso, continua seu ciclo normal, 

Regando e fecundando ela vai, florindo toda a nossa nave celestial! 

Anfiteatro é o espaço cultural 

Catedral também é arte partilhada... 

São dons repartidos, são irmãos instrumentos de Deus reconhecidos 

São emoções celebradas 

Somente Deus deve ser aplaudido  

Onde Deus avalia com muita maestria o talento distribuído 

Teatro, Escultura, Dança Pintura, Palestras, Música e Canto divinal  

Elevação da alma... Contemplação espiritual 

Doze apóstolos, artistas de talentos, 

Doze colunas, protagonistas sustentáculos de uma linda história de amor    

No Anfiteatro são destaques doze pilares segurando a Catedral de Jesus Nosso Senhor! 

Ah! Sinos... 

Sinos que convidam, 

Que tocam e que louvam 

Sinos que sabem a hora certa de começar e de parar 

Sinos que elevam as almas em canções de ninar 

Sinos que fazem ouvir a voz do Senhor a nos chamar  

Sinos que fazem o romeiro correr para os braços da Mãe Catedral, pronta para o alimentar!  

Catedral de Castanhal, coladinha à avenida que um dia carregou a ferrovia e os seus trilhos  

Catedral das Três torres aponta o destino de suas filhas e seus filhos 

Três torres, 

Três pessoas... Um único Deus... Um só poder... 

Tem mais poder, quem tem mais amor  

Três torres, multidão em uma pequena comunidade 

 Três torres guardiãs de nossa cidade 

Três torres, nosso Deus é a Santíssima Trindade  

À Santíssima Trindade toda honra e glória 

 À Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus, dedicamos nossa Catedral em toda sua essência, encanto e 

beleza, tal qual a Senhora Virgem de Nazaré, plena de brilho, mas de alma humilde e simplória! 

Castanhal, 06 de agosto de 2009. 

 

A PEDRA (Mt 7, 24-25; Mt 16, 17-18; Lc 20, 18-19) 
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Carlinhos Gomes 

O sonho era um simples grão! 

A Pedra era a luz da inspiração! 

O Desejo formou-se pedra! 

A pedra agora é poema! 

Pedro é pedra! Pedro é chefe! 

Liga... Desliga... 

Na terra... Como no céu! 

Jesus é Pedra... Pedra Angular! 

Rejeitada... Tornou-se, 

A Pedra mais preciosa... Mais importante, 

A salvação da humanidade! 

A Palavra é pedra! Sim sim! Não não! 

Pedra é prudência, é casa sobre rocha... 

Família é pura pedra! 

Vem vento... Enverga, mas não quebra 

Um dia a pedra foi grão... Pequeno grão, 

Hoje é rocha... Pedra é união 

Pedra sou eu... É você meu irmão! 

Somos nós em construção! 

Pedra é poder no servir! 

Pedra é doar-se na missão! 

Pedra é fé no construir, 

Pedra é partilhar ao contribuir 

Pedra é o devoto... O romeiro mariano, 

Fiel paroquiano... Um simples humano! 

Cristão valente do nordeste paraense! 

Sábio Caboclo que no seu canto... 

Encanta e proclama: pedra é semente... É gente! 

Diocese é pedra viva! 

Ofertada à Santa Maria... 

Mãe de Deus! 

A Mãe da nossa Igreja! 
 


