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A REFORMA LITÚRGICA:  

“ATUALIZAÇÃO DO MISTÉRIO PASCAL” 

Notas às margens da obra póstuma de Annibal Bugnini  

Padre Jesús María Mestre Roc, F.S.S.P.X  

 

 

Preâmbulo: Annibal Bugnini1  

 

Annibale Bugnini nasceu em Civitella de Lego, Itália, em 1912. Começou 

seus estudos teológicos na Congregação das Missões (Vicentinos) em 1928 e 

foi ordenado em 1936. Passou dez anos numa paróquia dos subúrbios de 

Roma. Em 1947 começou a escrever e editar a publicação missionária da 

sua ordem (até 1957). Começou também a participar ativamente em 

estudos especializados de liturgia, como diretor de Ephemerides liturgicae, 

uma das publicações italianas mais renomadas no campo da liturgia. Daí em 

adiante publica grande quantidade de artigos e livros sobre esses temas, 

tanto em nível científico como popular. Em 1948 foi nomeado secretário da 

Comissão para a Reforma Litúrgica de Pio XII. Em 1949, professor de 

Liturgia na Universidade Pontificia Propaganda Fide, e em 1955 no Instituto 

Pontificio de Música Sacra; em 1956, consultor da Sagrada Congregação dos 

Ritos; em 1957, professor de Liturgia na Universidade de Latrão. Em 1960, 

era secretário da Comissão Preparatória de Liturgia do Concílio Vaticano II.  

 

O Pe. Bugnini foi a alma do esquema sobre a Liturgia preparado para o 

Concílio Vaticano II. Aprovaram o esquema em janeiro de 1962. Porém, por 

razões desconhecidas, com a aprovação de João XXIII, é destituído do seu 

cargo na Lateranense e de secretário da Comissão. Medida drástica, muito 

oposta ao modo de atuar do Papa. Mas, como bem diz Michael Davies, a 

destituição do Padre Bugnini foi como “fechar a porta do estábulo depois que 

escapou o cavalo” . Ele saiu mas ficou seu esquema. Não durou muito o 

exílio. Provavelmente as mudanças de ar produzidas pelo Concílio, com o 

triunfo do progressismo, permitiu que, a 29 de fevereiro de 1964, o Pe. 

Bugnini fosse nomeado secretário do Consilium ad Exsequendam 

Constitutionem de Sacra Liturgia. Em abril de 1969 promugou-se o Novus 

Ordo Missae; em maio a Sag. Cong. dos Ritos se divide em duas outras, a 

                                                 
1 Não se enganem os leitores: este não é um preâmbulo da lavra de Anibal Bugnini, mas o título 
desta seção [N. da P.] 
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do Culto Divino e a das Causas dos Santos. O Consilium é incorporado à 

Congregação do Culto como uma comissão e Bugnini é nomeado secretário 

da mesma. Alcança assim o máximo de influência. Os cabeças das 

comissões ou congregações vão e vêm: os card. Lercaro, Gut, Tabera, Knox; 

porém, o Pe. Bugnini permanece estável. Em 7 de janeiro de 1972 recebe, 

como prêmio de seus serviços, a nomeação como Arcebispo titular de 

Dioclesiana.  

 

Porém... em 31 de julho de 1975 a S.C. do Culto é inesperadamente 

dissolvida, unindo-se com a dos Sacramentos. E o que causou uma surpresa 

maior, nas novas listas já não aparecia o nome de Mons. Bugnini. O Oss. 

Rom. de 15 de janeiro de 1976 (versão inglesa) anunciava: “5 de janeiro: o 

Santo Padre nomeou Pronúncio Apostólico no Irã a S.E.R. Annibale Bugnini, 

C.M., Arc. titular de Dioclesiana”. O posto, adrede criado, não parecia muito 

importante do ponto de vista liturgico. Grande indignação nos meios 

progressistas. Que havia acontecido? Disse M. Davies : “Investiguei o 

assunto por conta própria e posso responder pela autenticidade dos 

seguintes fatos. Um sacerdote romano da mais alta reputação obteve a 

evidência pela qual deu por demonstrado que Mons. Bugnini era maçom. Fez 

com que essa informação chegasse às mãos de Paulo VI com a advertência 

de que, se não se tomassem medidas imediatas, em consciência via-se 

obrigado a tornar público o assunto. Mons. Bugnini foi então despedido e a 

congregação dissolvida”. A revista “30 Dias” (nº 57 da versão espanhola) faz 

menção deste fato, falando da desaparição do latim. Ali se apresenta o texto 

de duas cartas que supostamente teria Bugnini trocado com um Grão-Mestre 

maçom. São infantis: “Grão Mestre Incomparável... – escreveria Bugnini – 

creio ter semeado o principio da máxima libertinagem, segundo vossas 

disposições. Lutei asperamente e tive que recorrer a todo tipo de astúcias 

para que o Papa o aprovasse, contra meus inimigos da Cong. de Ritos... 

Agradeço-lhe a quantia enviada”. Os autores do artigo sugerem outra 

interpretação. Bugnini tinha alcançado uma grande influência diante – ou 

“sobre”, deixam entender – Paulo VI, tendo acesso direto ao Papa e 

submetendo à sua assinatura imensa quantidade de trabalho. No 

entusiasmo da reforma, Bugnini poderia ter ido cada vez mais longe, até 

chegar ao ponto em que o Papa teria percebido que não podia mais permitir 

aquilo e tomou a medida drástica: “Porém, passado o período (de estreita 

colaboração) – diz 30 Dias – a relação veio a baixo, por algum motivo. 

Quem decidiu afastar o liturgista foi o mesmo Paulo VI que confiara 

cegamente nele nos anos do pós-concílio”.  
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É difícil dizer que versão é mais verossímil. Certamente serviu os interesses 

da maçonaria com eficácia, contudo, dada a difusão que tiveram as idéias 

maçônicas, bem pode tê-lo feito sem lhe pertencer. Da parte de Paulo VI, 

são aceitáveis ambas as versões, por causa de seu contraditório e 

atormentado modernismo. Além disso, não importa, porque como diz M. 

Davies: “os defeitos objetivos da reforma permanecem os mesmos fosse ou 

não fosse maçom o Arcebispo [Bugnini]”. “O factotum da reforma litúrgica, 

depois da fusão das duas Congregações se encontrou de repente excluído. 

Paulo VI o envia ao Irã como pró-núncio, e ali ficou desenvolvendo uma 

apreciável atividade diplomática até sua repentina morte, ocorrida na Itália a 

3 de julho de 1982, poucos dias depois de submeter-se a uma delicada 

operação cirúrgica” (30 Dias).  

 

Durante esses últimos anos de desterro escreveu suas memórias sobre a 

Reforma Litúrgica, em que escreve uma apologia de sua atuação, que 

consiste em mostrar que tudo se fez sob os auspícios de Paulo VI: “O 

volume quer ser uma homenagem reconhecida e filial a Paulo VI, o 

verdadeiro realizador da reforma litúrgica... o Papa viu tudo, seguiu tudo, 

examinou tudo, aprovou tudo”. E não parece justo negá-lo: se foi Aníbal 

Bugnini o braço executor da reforma, a autoridade de Paulo VI era seu 

motor impulsor, e a doutrina do Mistério Pascal a alma vivificante.  

 

 

Introdução 

 

Antes de iniciar nosso estudo, examinemos qual a origem do texto conciliar 

Sacrosanctum Concilium – que governava a reforma litúrgica – e da 

comissão encarregada da aplicação deste texto.  

 

O Padre Bugnini – o artífice principal de toda a reforma litúrgica – era o 

secretário do Consilium ad exequandam Constitutionem de Sacra Liturgia, 

instituído por Paulo VI depois do Concílio, a 25 de janeiro de 19642, 

organismo incumbido de levar a cabo as mudanças propostas por este.  

 

                                                 
2 Con el Motu propio Sacram Liturgiam. Cf. ANNIBALE BUGNINI, La reforma litúrgica, B.A.C., 
1999, pp. 45-46  
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A poucos dias da criação deste organismo, comunicava o Secretário de 

Estado as competências deste Consilium: 

 

“a) sugerir os nomes das pessoas que formarão os grupos de estudo para a 

revisão dos livros litúrgicos; 

b) continuar e coordenar o trabalho dos grupos de estudo...  

c) preparar com cuidado uma Instrução que (...) estabeleça claramente as 

competências das autoridades eclesiásticas territoriais com relação à 

reforma dos ritos e dos livros litúrgicos; 

d) fazer aplicar, conforme a letra e o espírito do Concílio3, a 

Constituição aprovada por ele, respondendo as propostas das Conferências 

Episcopais e os problemas que surjam com relação à correta aplicação da 

Constituição. Os possíveis recursos contra as decisões do Consilium e a 

solução das questões especialmente delicadas e graves ou completamente 

novas serão referidos pelo Consilium ao Santo Padre”4. 

 

Deve-se destacar várias coisas: o Consilium surgia como um órgão paralelo 

à Sagrada Congregação de Ritos, podendo até sobrepujar a competência 

desta, pois prestaria contas de todos os assuntos diretamente ao Santo 

Padre... 

 

Não se deve esquecer tampouco um “detalhe” bastante interessante: o 

secretário desse Consilium veio a ser o mesmo personagem que, a 11 de 

julho de 1960, havia sido nomeado secretário da Comissão Preparatória que 

elaborou o texto da constituição conciliar sobre a liturgia, Sacrosanctum 

Concilium5. Coincidências? Em todo caso, agora cabia a Bugnini mesmo 

comentar e aplicar seu próprio texto... Por sinal, muito progressista. O 

prefeito da Congregação, cardeal Gaetano Cicognani, não queria dar-lhe o 

visto, mas se lhe impôs a aprovação por meio da “autoridade superior”6. Tal 

foi sua tristeza, que esse fato lhe custou a vida.  

                                                 
3 Os trechos sublinhados em todo o artigo são nossos.  
4 Op. cit., pág. 46.  
 
5 ANNIBALE BUGNINI, op. cit., pág. 13.  
 
6 “A 22 de janeiro [de 1962] a cópia oficial estava já sobre a mesa do presidente da comissão, 
cardeal Gaetano Cicogniani, para sua assinatura. Ele a recebeu com alegria e temor. Como 
sempre quando se tratava de tomar uma decisão comprometedora, duvidou e quis voltar a lê-
la. Passou uma semana. Finalmente, a 1º de fevereiro de 1962 a assinou e a fez chegar à 
secretaria do Concílio. Foi seu último ato oficial”. (ANNIBALE BUGNINI, op. cit., pág. 22).  Esse 
texto de Bugnini mereceu ser comentado por RALF WILTGEN, O Reno se lança no Tibre, pp. 
160-163.  
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Bugnini preparara bem o terreno. Diligenciara para chamar à Comissão 

todos os seus “bons amigos”, dando como motivos que: 

 

“todo lugar onde vivia e florescia o movimento litúrgico devia estar 

representado na comissão de modo real e não fictício (...) Pareceu que esta 

era uma condição indispensável para assegurar a eclesialidade do trabalho7”.  

 

Acrescentava ainda: 

 

“Outro critério foi o da competência: um número notável de excelentes 

peritos ministrariam os estudos históricos”8.  

 

“Os estudos históricos”. Como estranhar, pois, de que figuraram à cabeça 

das subcomissões nomes como: J. Jugmann (De Missa), B. Capelle (De 

concelebratione sacramentali), J. Pascher (De Officio divino) e M. Riguetti 

(De Sacramentis et Sacramentalibus)?9 Todos eles conhecidos pelo 

entusiasmo na difusão do Movimento litúrgico desgovernado10. 

 

“Curiosamente”, Bugnini não tinha como agir no cargo da secretaria da 

Comissão Litúrgica durante o período conciliar11, até que: 

 

“o cardeal Montini, eleito Papa, entre seus primeiros atos, fez um ato de 

justiça, nomeando o Pe. Bugnini secretário do Consilium”12. 

 

Isso mostra a grande confiança que Bugnini gozava da parte do papa Paulo 

VI: foi ele quem o elegeu pessoalmente e que também deu ao Consilium 

uma competência tão grande, que só rendia contas diretamente ao Santo 

Padre, como vimos. Desse modo, tudo o que diremos aqui sobre Bugnini 

repercute também sobre a vontade do Santo Padre. 

                                                 
7 ANNIBALE BUGNINI, op. cit., pág. 13.  
 
8 Ibid.  
9 ANNIBALE BUGNINI, op. cit., pág. 14.  
 
10 Cf. R. P. DIDIER BONNETERRE, El Movimiento litúrgico, Ed. Iction, Buenos Aires 1982.  
 
11 Ao mesmo tempo que foi suspenso também como professor de liturgia no Pontifício Instituto 
Pastoral da Universidade Lateranense, tratou-se também de privá-lo da cátedra de liturgia da 
Pontifícia Universidade Urbana. “A base de tudo – comenta Bugnini – era a acusação de 
“progressista”, “extremista” e “iconoclasta” (...) acusações lançadas de vez em quando na S. 
Congregação de Ritos, ou na de Seminários, ou na do Santo Ofício”. (ANNIBALE BUGNINI, op. 
cit., pág. 28, nota 5).  
 
12 Ibid. 
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O texto conciliar foi aprovado a 14 de novembro de 1962. Comenta Bugnini: 

 

“De forma perspicaz um perito afirmou que, com aquela votação, ‘ouviu-se 

na Igreja bimilenar o ruído do portão que se abria’”13. 

 

Vamos, pois, estudar, na primeiro parte, quais os princípios que enunciou o 

Concílio para a reforma litúrgica; e, na segunda parte, veremos sua 

aplicação. Com este trabalho, vamos tratar do que Bugnini chamou “A 

REFORMA LITÚRGICA MAIS VASTA QUE JAMAIS HOUVE NA 

HISTÓRIA MULTISSECULAR DA IGREJA”14. Reforma que, como ele 

mesmo dizia em outro lugar, “TENDE A MUDAR RADICALMENTE A FACE 

DAS ASSEMBLÉIAS LITÚRGICAS TRADICIONAIS”15. Trata-se, pois, de 

algo que vale a pena estudar, já que, depois dessa reforma, na santa liturgia 

da Igreja não ficou nada como era antes. Tudo, absolutamente tudo, foi 

sistematicamente mudado à luz dos novos princípios teológicos.  

  

 

Cap. 1. “Altiora Principia” 

 

Bugnini nos explica o itinerário da reforma litúrgica dessa maneira: 

 

“Depois de um longo caminho, regado de amor, suor e sofrimento, a 

Constituição sobre a Liturgia saiu do Concílio para servir de guia na 

renovação da Liturgia do povo de Deus”16. 

 

Neste parágrafo, vamos ler o comentário que Bugnini fez do texto que, como 

já indicamos, ele mesmo havia redigido. Desde o princípio, nosso sinistro 

personagem concebeu, e isto é muito importante destacar, toda a reforma 

litúrgica como uma aplicação da “Teologia do Mistério Pascal”, conforme 

estudo da F.S.S.P.X sobre sua aplicação na reforma da Santa Missa17. 

Bugnini confessa: 

                                                 
13 Op. cit., pág. 29.  
 
14 ANNIBALE BUGNINI, op. cit, pág. 819.  
 
15 Op. cit, pág. 37 . 
 
16 Op. cit., pág. 35.  
 
17 F.S.S.P.X, La Reforma litúrgica, Buenos Aires 2001.  
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“Toda a liturgia não é outra coisa senão a celebração (...) do mistério 

Pascal (...). O Mistério Pascal volta ao centro de toda a liturgia. (...) 

Somente se inserindo (“submergindo-se”, diria Tertuliano) de novo no 

mistério Pascal, e tirando dele todas as conseqüências práticas, o 

mundo encontrará a salvação e se renovará profundamente a vida cristã”18. 

 

Em sua obra, explica que na Constituição Conciliar se expressam o que ele 

chama “Altiora Principia”, i. é., os princípios fundamentais da liturgia. 

Divide-os em duas classes: orientadores e operativos. Mas, demos-lhe a 

palavra, destacando o mais relevante: 

 

“I. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

1. A liturgia, “exercício do sacerdócio de Cristo”. 

 

A liturgia é a teologia feita oração. (...) 

 

A liturgia tem Cristo como centro, o qual por sua Morte-Ressurreição, 

passando deste mundo ao Pai, fez-se o Senhor, dador de vida. É a Páscoa 

de Cristo que, vivendo no sacramento da Igreja, chegou a ser 

mistério de culto (...)19”. 

 

A referência a Odo Cassel e a seu vocabulário é bastante clara: a “Páscoa de 

Cristo”, que “vive” no “sacramento” da Igreja, se converteu em “mistério de 

culto”. Cada uma destas palavras merece explicação: a “Páscoa de Cristo”, 

entendida como o conjunto dos Mistérios de Cristo, ou como melhor diz, sua 

“Morte-Ressurreição”; o modo de “viver” de Cristo no “sacramento” sob o 

véu dos símbolos; o “mistério de culto” que faz que a realidade divina velada 

volte a estar presente (re-presentar). Repetindo as palavras que já 

mencionamos, ele fala com maior clareza: 

 

“Toda a liturgia não é outra coisa senão a celebração (...) do mistério 

Pascal (...). O MISTÉRIO PASCAL VOLTA AO CENTRO DE TODA A 

LITURGIA. (...) Somente se inserindo (“submergindo-se”, diria 

Tertuliano) de novo no mistério Pascal, e tirando dele todas as 

                                                 
18 ANNIBALE BUGNINI, op. cit., pág. 35.  
 
19 Para esta e as demais citações que virão neste capítulo, cf. Op. cit., pág. 35-43.  
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conseqüências práticas, o mundo encontrará a salvação e se 

renovará profundamente a vida cristã. Disso se segue um novo realce 

para as ações litúrgicas e sacramentais: ser, cada vez mais, 

“celebrações”, exaltação de Deus pela salvação operada por Cristo e 

atualizada na Igreja pelo Espírito Santo ”. 

 

Para Bugnini, da mesma forma que para Odo Cassel, os sacramentos são 

antes de tudo “sacramentos da fé”, que requerem ser reinterpretados para 

realizar a presença misteriosa da realidade divina velada: 

 

“A atenção não recai no mínimum indispensável para sua validez, nem 

somente na forma externa considerada em si mesma, senão na 

assembléia reunida para escutar e responder a palavra de Deus, 

participar no sacramento, fazer memória do Senhor Jesus, dar graças a 

Deus Pai, que ‘nos regenerou em uma esperança viva por meio da 

ressurreição de Jesus Cristo dos mortos’”. 

 

Já desde o princípio, fica claro que para Bugnini a liturgia considera essencial 

a reunião da assembléia para escutar a palavra de Deus e “fazer memória” 

do Senhor Jesus. Qualquer semelhança com a concepção protestante da 

liturgia é mera coincidência. 

 

Para Bugnini o único agente litúrgico (ou seja, a única pessoa que atua na 

liturgia) não é o sacerdote, mas sim a comunidade: 

 

“2.  A liturgia, “cume e fonte” da vida cristã. 

 

(...) A liturgia como sinal da mais verdadeira e plena imagem da Igreja, 

comunidade de culto reunida em torno do mesmo altar, sob a 

presidência de seus legítimos pastores. (...) 

 

A evangelização e a catequese não são fins em si, mas tendem a levar os 

homens à plena comunhão com Deus, a participar na salvação operada 

em Cristo e feita presente na celebração litúrgica”. 

 

Bugnini aplica com uma destreza maravilhosa o novo conceito de 

“sacramento” elaborado pela teologia do Mistério Pascal: já não se trata de 

um sinal eficaz da graça santificante, senão da revelação velada de uma 
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coisa sagrada e oculta. Munido desta nova e dilatada noção de sacramento 

(revelação ou manifestação), fala sobre a Igreja: 

 

“4. Manifestação da Igreja. 

 

(...) Na celebração litúrgica, o povo de Deus se reúne em torno do mesmo 

altar e participa ativamente na mesma ação (...) Por esta razão, deve-se 

preferir a celebração comunitária à individual”. 

 

Sim, é a “celebração comunitária”, segundo a teologia do Mistério Pascal, o 

que dá caráter “objetivo” ao “memorial” da liturgia. E Bugnini não tem 

nenhuma vergonha em acrescentar: 

 

“O CAMINHO ABERTO PELO CONCÍLIO TENDE A MUDAR 

RADICALMENTE A FACE DAS ASSEMBLÉIAS LITÚRGICAS 

TRADICIONAIS, nas quais, por costume mais que secular, o clero realizava 

o serviço da liturgia quase que exclusivamente, enquanto o povo “assistia” 

amiúde na condição de estranho e mudo espectador. Um paciente trabalho 

de educação deverá esclarecer que a liturgia é a ação de todo o povo de 

Deus”. 

  

“O caminho aberto pelo Concílio” – diz – (ainda que, na realidade, fosse 

aberto por ele e por todos os “companheiros de luta”), “TENDE A MUDAR 

RADICALMENTE A FACE DAS ASSEMBLÉIAS LITÚRGICAS TRADICIONAIS”. 

“Mudar radicalmente” é o mesmo que dizer que nada se parecerá ao que era 

antes. Dizê-lo não lhe causa turbação alguma; é que a teologia do Mistério 

Pascal é radicalmente distinta da teologia tradicional da Santa Missa. Não 

podemos deixar de recordar aqui as palavras dos cardeais Ottaviani e Bacci: 

“o Novus Ordo Missae (...) se afasta de maneira impressionante, em 

conjunto e em detalhe, da teologia católica da Santa Missa tal como 

formulada pela XXIIª sessão do Concílio de Trento”.  

 

Uma vez que a liturgia é sobretudo “celebração”, não se deve impor norma 

alguma que tire a espontaneidade e o caráter festivo dela; deve-se 

favorecer tudo o que nasça da iniciativa pessoal: 

 

“5. “Unidade substancial, não rígida uniformidade”. 
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Com este princípio se produz uma notável ruptura com o passado. 

Durante vários séculos a Igreja quis que no rito romano o culto se 

desenvolvesse em todo lugar com uma perfeita uniformidade. (...) 

 

Hoje em dia as condições sociais, religiosas, ambientais, cultuais e culturais 

mudaram extraordinariamente. Os povos em fase de desenvolvimento, que 

se abrem para a luz do Evangelho, sentem grande necessidade de não 

abandonar tudo que constitui a expressão genuína de sua própria alma e 

patrimônio, que, às vezes, em seu estado puro, está ligado a usos e 

costumes profundamente arraigados. (...)”  

 

Esta nova atitude só teve espaço graças à “descentralização” da autoridade 

litúrgica, que até Pio XII havia sido reservada à Santa Sé, pois é evidente 

que de outro modo nunca se conseguira fazer uma reforma tão 

revolucionária: 

 

“A relevância dada à catolicidade, dentro da unidade fundamental, também 

tem conseqüências no campo legislativo. A centralização absoluta do 

Concílio de Trento se abre agora, em matéria litúrgica, a um triplo grau 

de autoridade: a Santa Sé, as Conferências Episcopais e os bispos 

diocesanos”. 

 

Outro dos argumentos dos teólogos do Mistério Pascal é que, supostamente, 

através dos séculos, sobretudo na Idade Média, perdera-se o sentido dos 

mistérios do culto, ao ponto de transformá-los em algo totalmente distinto 

do que faziam os Apóstolos. Por isso a insistência na explicação de que 

houve ruptura com o passado autêntico e que se deveria voltar a ele. Para 

lográ-lo, dá-se nova noção da tradição: 

 

“6.  ‘Sã tradição’ e ‘legítimo progresso’. 

 

[A riqueza e o sentido do mistério velado] é precisamente o que está 

sujeito a cobrir-se com a pátina do tempo, ou seja, a envelhecer, e 

pode por isto mesmo submeter-se a revisão e ser posta em dia, para 

que também a expressão do culto siga de perto o passo juvenil da 

Igreja.  

 

(...) No âmbito da liturgia, (...) o que é a tradição? “A verdadeira tradição 

nas coisas importantes... não é fazer o que outros fizeram, senão 
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encontrar o espírito com que aquilo foi feito, e que em outros 

tempos faria coisas totalmente distintas”. 

 

“Voltar a encontrar o espírito”: processo, portanto, tanto de 

investigação e de revisão (...) 

 

Voltar a encontrar o espírito e fazer os ritos falarem a língua de 

nosso tempo (...). Processo de investigação e de revisão (...) um 

processo que submete à crítica qualquer coisa que surgiu como fruto 

de um ambiente ou de uma ocasião particular (...)”. 

  

Deve-se “submeter à crítica qualquer coisa que surgiu como fruto de um 

ambiente ou de uma ocasião particular”. Assim, quem é que determinará o 

que é ou não um fruto de um ambiente ou de uma ocasião particular? Com 

este princípio fica aberta a porta para uma reforma de tudo. 

 

Passemos agora a examinar os princípios operativos. Tudo se encaminha a 

transformar a liturgia em uma “celebração”: 

 

“II. PRINCÍPIOS OPERATIVOS 

 

1. A língua. 

 

O problema mais profundamente sentido no ambiente litúrgico era o da 

língua (...). 

 

2- A Palavra de Deus. 

 

Depois de vários séculos, volta viva e vivificante a palavra de Deus a 

todos os ritos litúrgicos. Primeiro a palavra, depois o sacramento. É uma 

pedagogia divina, alterada no curso dos séculos e chegada até nós 

mutilada, deformada e ossificada”20. 

 

Sim, senhores! Até agora a liturgia da Igreja Católica não era mais que 

“múmia”. Bem, nem sequer isso: algo “mutilado, deformado e ossificado”. 

Bonita exaltação de nossa santa liturgia! E alguém poderia perguntar como a 

Igreja pôde permitir isso durante tantos séculos; e mais, se a Igreja pôde 

                                                 
20 ANNIBALE BUGNINI, op. cit., pág. 41.  
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cometer tamanho erro, isso poderia igualmente suceder precisamente com 

os inventos de Bugnini! 

 

“4.  O canto. 

 

(...) é uma nota que brota da própria natureza da celebração da vitória 

Pascoal de Cristo. É inconcebível uma íntima participação nessa 

realidade sem uma manifestação gozosa por meio do canto.  

 

5.- Reforma da liturgia. 

 

Será um trabalho delicado e inteligente de restauração com o qual “se 

suprimam aqueles elementos que, com o passar dos séculos, se duplicaram 

ou acrescentaram com pouca utilidade; restabeleçam-se, conforme a 

tradição dos Padres, e na medida em que pareça oportuno ou necessário, 

outros elementos que por sua vez se perderam com o tempo” (nº 50)”. 

 

O resultado: Segundo ele, uma maravilha! Um novo Pentecostes, é claro!: 

 

“O caminho será longo e difícil, porém seguro. Ao final desse caminho estará 

renovada a liturgia, desenvolvendo para o povo de Deus o sentido do 

sagrado e do mistério, e ajudando-o a incorporar-se a ele”. 

 

Nem sequer considerou os desastrosos frutos em que implicou, para a 

Igreja, esta triste reforma litúrgica. Fala de modo absolutamente idealista, 

na estratosfera do pensamento, de forma que não se dá conta dos destroços 

que provoca em seu caminho. Presta-se às melhores intenções do mundo, 

suposto que incapaz de agir com duplicidade: “Os liturgistas são a gente 

mais idealista e inofensiva [??] com que conta a Madre Igreja”21. Vemos 

pois que estes princípios se opõem “radicalmente” à teologia tradicional da 

Igreja.  

 

Depois de ler a explicação dos princípios superiores que devem reger a 

reforma litúrgica, veremos que esses mesmos princípios são a base de todas 

as transformações produzidas no resto da liturgia. 

 

 

                                                 
21 Op. cit., pág. XXVI.  
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Cap. 2: Aplicação destes princípios na Reforma Litúrgica 

 

Falamos do novo conceito de “Mistério Pascal” que rege a liturgia desde o 

Concílio, segundo o qual já não se trata de aplicar às almas, nem na missa 

nem nos sacramentos, as graças obtidas por Nosso Senhor Jesus Cristo com 

seu sacrifício da Cruz, mas de fazer memória dos atos salvíficos de Cristo, 

que voltam a estar “objetivamente” presentes sob os véus dos símbolos, 

graças à aplicação da fé que fazem os fiéis sobre eles, e que deste modo 

entram em contato e experimentam a realidade divina. A partir de agora o 

que importa em todo ato litúrgico é o aspecto comemorativo e celebrativo; é 

a comunidade que, junta, recorda o que fez Cristo de uma vez por todas; é 

a experiência e a vivência do mistério; é o contato com o divino... Enfim, 

como se vê, idéias bastante parecidas às do protestantismo.  

 

Examinaremos como estes conceitos penetraram na reforma de todos e de 

cada um dos ritos, comentando simplesmente as palavras do “idealista e 

inofensivo” Bugnini. Não poderemos apreciar todos os diferentes ritos 

transformados na reforma litúrgica, assim nos contentaremos na análise dos 

mais relevantes, os que exibem a aplicação dos novos conceitos. 

 

 

a) REFORMA DOS SACRAMENTOS  

 

1.Reforma do Rito do Batismo 

 

Como poderíamos imaginar, o Consilium não era muito simpático ao rito 

tradicional do batismo, que assinalava a cada passo o valor e a importância 

da graça santificante, que apaga o pecado original e converte a alma em 

templo de Deus, preparando-a com cerimônias que mostram a gratuidade 

do que se receberá e o estado lastimável em que estava a alma por causa 

do pecado original. 

 

“O trabalho [da reforma do rito] não foi fácil nem breve. Era a primeira vez 

que, na história da liturgia, devia-se elaborar um rito para o batismo das 

crianças”22. 

 

                                                 
22 ANNIBALE BUGNINI, Op. cit., pág. 522.  
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Com esta escusa, o rito foi inteiramente elaborado conforme as teorias do 

Mistério Pascal. Assim, o rito novo se apresenta como uma celebração da 

comunidade cristã (comunidade dos redimidos); o centro da cerimônia não é 

mais o que a criança vai receber, i. é., a graça santificante: 

 

“Porque o rito põe em relevo a responsabilidade dos pais, e exige seu 

compromisso de educar seu filho na fé; é por isso que se pede a presença 

da mãe. Isto ia contra certa sensibilidade de alguns ambientes, educados na 

preocupação de batizar aos recém-nascidos o mais cedo possível. (...) O 

novo ritual dá como norma geral que se celebre o batismo ‘nas primeiras 

semanas depois do nascimento da criança’. Isto o reclama a exigência de se 

preparar devidamente os pais e os padrinhos, de modo que a 

celebração do batismo não se reduza a um ato administrativo ou 

convencional, senão que tenha também em conta sua incidência na 

família”23.  

 

O esquema experimental do rito, apresentado a 30 de novembro de 1968, 

foi examinado pelo Santo Padre, que remeteu a Bugnini uma notinha 

bastante “substancial”: 

 

“Nil dicitur de peccatu originali”24. 

 

Como fora o nosso idealista Bugnini se esquecer de falar do pecado original 

no rito do batismo! Bom, podemos supor que ele não havia esquecido, mas 

não queria falar dele. Demonstra-o o fato de que, cinco anos mais tarde, em 

1973, depois de ter-se já esgotado a primeira edição de 1969, e como por 

ocasião da preparação da segunda edição houvesse alguns retoques, 

considera finalmente submeter todo o texto ao exame da Congregação para 

a Doutrina da Fé! Pequeno “esquecimento”, não? Porém, não foi muito 

casual: 

 

“Por não haver submetido antes ao exame da dita Congregação, difundira-se 

a insinuação de que o texto continha graves erros. A Congregação para a 

Doutrina da Fé pediu que se precisassem somente quatro pontos, 

                                                 
23 Op. cit., pág. 523, nota 5.  
 
24 Op. cit., pág. 523, nota 6.  
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reduzindo-se somente a uma menção explícita da doutrina do 

pecado original”25. 

 

Depois, examina em sua obra o conteúdo das diversas partes do rito. Inicia 

pelo comentário à “Introdução geral”. Aí mostra claramente que o rito foi 

concebido como memorial da comunidade congregada: 

 

“O rito é realizado para as crianças, mas se dirige e compromete 

diretamente a comunidade cristã”26. 

 

“No novo rito, o primeiro lugar corresponde aos pais, não aos padrinhos. 

São os pais que levam a criança à fonte do batismo, que o marcam na fronte 

depois do celebrante, que professam a fé, tiram a criança da pia e recebem 

a vela acesa”27. 

 

“A celebração comunitária deve ser preferida à celebração privada (...) A 

comunidade paroquial deve estar presente. (...) O novo rito põe em 

destaque que o batismo é o momento sacramental da incorporação ao povo 

de Deus”28. 

 

Uma novidade do novo rito do batismo, “a mais notável”29, é a introdução da 

palavra de Deus. Que há para estranhar? 

 

“Se o batismo é por antonomásia o sacramento da fé, e este deve ser 

professado pelos pais, pelos padrinhos e pela comunidade cristã, é 

necessário que seja suscitado e reanimado pela palavra de Deus”30. 

 

Até com pinceladas de humor satírico, para não dizer de outro modo, 

Bugnini enfrenta a dificuldade trazida às crianças logo antes do batismo; 

mas não importa, já que finalmente “o rito se dirige e compromete 

diretamente a comunidade cristã”: 

 

                                                 
25 Op. cit., pág. 523, nota 8.  
 
26 Op. cit., pág. 524.  
 
27 Op. cit., pág. 525.  
 
28 Ibid.  
29 Op. cit., pág. 527.  
 
30 Op. cit., pág. 527-528.  
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“Prevê-se que [para a celebração da palavra] ponham-se as crianças à 

parte, em uma sala, no momento oportuno. Pôs-se esta rubrica em 

aceitação à idéia de alguns bispos e consultores, de que “a criança, 

chorando, não ocupasse o primeiro lugar, em vez da palavra”. Mas (...) se o 

sistema de som da igreja é bom, não há dificuldade”31. 

 

 

2. Reforma do rito da Confirmação 

 

“A reforma do rito da confirmação seguiu um caminho longo e difícil por 

causa dos muitos problemas, das incertezas e reflexões teológicas e 

pastorais desenvolvidas em torno deste sacramento”32. 

 

Não sobrou praticamente nada da confirmação: mudaram ministro, matéria 

e forma do sacramento em prol da teologia do “Mistério Pascal”: 

 

“Depois da aprovação do Consilium, redigiu-se o texto completo do rito. 

Porém, ainda passariam três anos antes que pudesse ser publicado. Porque 

então começou para ele um longo e fastidioso caminho (...) Exigiu-o assim a 

necessidade de precisar alguns pontos relativos ao ministro, à matéria e à 

forma de sacramento”33. 

 

Quanto ao ministro, a Igreja considerou sempre que o ministro ordinário 

deste sacramento é o bispo e que o sacerdote só é extraordinário e com 

delegação especial. Por outro lado, no novo rito, considera-se o simples 

sacerdote como ministro “associado”; isto quer dizer que “quando os 

confirmandos são muitos ou quando é necessário por outros motivos, 

podem-se associar ao ministro da confirmação outros sacerdotes”. Motivos? 

A confirmação entendida como uma celebração do “Mistério Pascal”: 

 

“Esta possibilidade havia sido proposta pelo Consilium com o fim de dar 

dignidade à celebração do sacramento. Porque sucede que, quando os 

confirmandos são muitos, o rito se prolonga por muito tempo e é causa de 

fastio e não de uma viva experiência sacramental”34. 

                                                 
31 Op. cit., pág. 527.  
 
32 Op. cit., pág. 532.  
 
33 Op. cit., pág. 537.  
 
34 Op. cit., pág. 540.  
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Quanto à matéria, a Igreja sempre considerou a imposição da mão feita pelo 

bispo no momento da crisma como necessária para sua validez. No entanto: 

 

“A nova Constituição apostólica decidiu que a crisma ocupa o lugar da 

imposição das mãos, ou seja, que o gesto da unção da fronte é por si uma 

imposição de mão”35. 

 

Motivos? Deve-se voltar a valorizar o máximo que puder os símbolos, pois 

são eles que devem ser interpretados pela fé do fiel: 

 

“A postura do Consilium e da Congregação para o Culto Divino foi clara 

desde o princípio: dar valor aos gestos, à imposição das mãos e à 

crisma”36. 

 

Quanto à mudança da fórmula sacramental, desta vez as palavras de 

Bugnini beiram a blasfêmia: 

 

“De forma geral, admitindo-se que a fórmula anterior (...) não era idônea 

para expressar o significado do sacramento...”37. 

 

Ou seja, a Igreja, segundo Bugnini, empregara uma fórmula sacramental 

que não expressava idoneamente o significado do sacramento. Se fosse 

verdade, que tamanho papelão o da Igreja! E, além disso, quem nos poderia 

assegurar que, agora, a fórmula realmente expressaria idoneamente o 

significado do sacramento, se a própria Igreja equivocou-se em algo tão 

importante durante séculos? 

 

Queremos insistir neste ponto, pois as palavras de Bugnini (que as reiterará, 

ademais, acerca de outros sacramentos) soam como escândalo. O Papa Pio 

VI condenou, em 1794, os erros do Sínodo de Pistóia, entre os quais 

figurava o seguinte: “A proposição do Sínodo que manifesta o desejo de 

eliminar as causas por que em parte se introduziu o esquecimento dos 

princípios que tocam à ordem da liturgia, retornando à maior simplicidade 

                                                                                                                                                                                            

 
35 Op. cit., pág. 541.  
 
36 Op. cit., pág. 542.  
 
37 Op. cit., pág. 542.  
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dos ritos, expondo-a em língua vulgar e pronunciando-a em voz alta (como 

se a ordem vigente da liturgia, recebida e aprovada pela Igreja, 

procedesse em parte do esquecimento dos princípios por que se 

deve reger) é temerária, ofensiva aos ouvidos piedosos, injuriosas 

contra a Igreja e favorecedora das injúrias dos hereges contra 

ela”38. Por isso, não nos parece um exagero dizer que Bugnini é, pelo 

menos, um temerário, um ofensivo e injurioso contra a Igreja, e um 

favorecedor das injúrias dos hereges... 

 

Ministro, matéria e forma: tudo foi mudado. Aqui é onde nos damos conta 

que a reforma litúrgica não tem nenhum medo de mostrar publicamente que 

se trata de uma ruptura com o passado da Tradição. Já não é a fé católica a 

que inspira o rito dos sacramento, senão a teologia do “Mistério Pascal”. 

 

 

3. A comunhão na mão. 

 

Como, de acordo com o que vimos, a nova teologia considera antes de tudo 

que a liturgia é a celebração do “Mistério Pascal” de Cristo, que volta a estar 

presente “objetivamente”; em lugar de destacar a devoção devida à 

Presença Real na consagração, o novo rito centraliza a atenção na presença 

espiritual de Cristo que se realiza, desde o princípio, pela reunião da 

comunidade. 

 

“No princípio da reforma litúrgica, manifestou-se em alguns lugares a 

tendência de distribuir a comunhão depositando o pão consagrado na mão 

do comungante. A prática se estendeu em pouco tempo. Bispos e 

Conferências recorreram à Santa Sé. 

 

No princípio houve uma forte oposição. Os bispos encontraram 

dificuldades em suprimir a prática costumeira, mas continuavam a chegar as 

petições. Vinham especialmente da Alemanha, Holanda, Bélgica, 

França”39. 

 

                                                 
38 ENRIQUE DÉNZINGUER, El magisterio de la Iglesia, Ed. Hérder, Barcelona 1963, nº 1533.  
 
39 ANNIBALE BUGNINI, op. cit., pág. 557.  
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Não é nada estranho observar que as petições em favor da comunhão na 

mão viessem dos países que, supostamente, foram melhor “preparados” 

pelo movimento litúrgico. 

 

Ao princípio, o próprio Papa Paulo VI tinha medo da nova prática: 

 

“Esta prática (...) por si mesma não é contrária à doutrina, mas na prática é 

muito discutível e perigosa”40. 

 

No entanto, 

 

“a permissão foi concedida a Alemanha e a Bélgica (...) mas diante dos 

enérgicos protestos de algumas pessoas, o Papa falou ao secretário do 

Consilium na audiência de 25 de julho de 1968 e decidiu suspender a 

concessão”41.  

 

Bugnini se viu contrariado pelos escrúpulos do próprio Papa (não eram mais 

que isso), contudo, manipularia-os para que cedessem pouco a pouco. A 

solução que encontra o secretário do Consilium é a de que não se fizessem 

as coisas de modo brusco, mas gradual: 

 

“O culto e a veneração – dizia na instrução que o Papa havia-lhe ordenado 

difundir – assim como a própria fé no Santíssimo Sacramento serão 

afetados... a não ser que a passagem da forma tradicional de 

comungar para a nova se faça gradualmente e com oportuna 

preparação”42.  

 

O Consilium voltou ao ataque sobre o tema no mês de outubro. Na reunião 

que então se fez, mostravam qual era o estado da questão: 

 

“Introduziu-se essa prática e é difícil impedi-la, mas parece preferível 

regulá-la; não afeta o dogma, somente a disciplina”43.  

 

                                                 
40 Ibid. 
41 Ibid.  
 
42 Ibid.  
43 Op. cit., pág. 558.  
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O argumento é um completo sofisma, já que, depois de haver aberto ele 

mesmo a porta, agora se “lamenta” hipocritamente de que o mal já está 

plantado e que não se pode extirpá-lo. Vejamos como segue: 

 

“Os perigos: coexistência de dois modos de distribuir a comunhão; 

enfraquecimento do culto à eucaristia; perigo de profanações; claudicar ante 

uma prática imposta desde baixo”44. 

 

Para ele, o maior perigo de todos da introdução da comunhão na mão é a 

“coexistência de dois modos de distribuir a comunhão”... e só depois deste, 

também os perigos com relação à Sagrada Eucaristia.  

 

Finalmente, o Consilium decidiu resolver o problema de um modo 

“democrático”, enviando uma carta circular a todas as Conferências 

Episcopais, para que dessem seu parecer. O texto da carta vale a pena ser 

lido inteiro, assinalando os prós e contras desta nova prática. 

 

Fala em primeiro lugar das razões a favor: 

 

“1.- A comunhão na mão não afeta o dogma da presença real do Senhor na 

Eucaristia. É só uma questão de disciplina sacramental... 

 

2. – Esta forma de comungar não é verdadeira inovação... 

 

3.- Não se pode dizer que receber a partícula na mão seja menos 

respeito ao Senhor que recebê-la na língua...”45. 

 

E logo, de um modo bastante sarcástico, continua aduzindo razões em prol 

da comunhão na mão: 

 

“4.- O modo tradicional de receber a partícula na língua parece a nossos 

contemporâneos um gesto infantil; recorda bastante a forma de alimentar as 

crianças, incapazes de comer por si mesmas. Muitos adultos sentem-se 

incomodados fazendo em público um gesto que não tem nenhuma beleza 

externa e os equipara às crianças pequenas. 

 

                                                 
44 Ibid.  
45 Op. cit., pág. 559-560.  
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5.- Mais que no passado, nossos contemporâneos são sensíveis a certos 

aspectos higiênicos. Algumas pessoas são nervosas até o ponto que é difícil, 

ao dar-lhes a comunhão, evitar o contato de sua língua e saliva. Isto produz 

nos outros certa repugnância de receber a comunhão na língua. 

 

6.- Em muitos lugares os fiéis comungam de pé e os sacerdotes de pequena 

estatura têm certa dificuldade para pôr a partícula na boca das pessoas mais 

altas...”. 

 

As palavras de nosso “experto” não merecem nenhum comentário, salvo 

nossa indignação. 

 

Não teme tampouco explicar as razões contra a nova prática, ainda que não 

fossem mudar em nada sua opinião: 

 

“1.- É uma mudança importante da disciplina. Leva consigo o risco de 

desorientar muitos fiéis que não sentem a necessidade de fazê-lo assim e 

que jamais consideraram o problema... 

 

 

3.- Deve-se temer sobretudo uma diminuição do respeito ao culto 

eucarístico... Terão todos os comungantes as mãos limpas, inclusive as 

crianças? 

 

4.- Também se deve perguntar com inquietude se os fragmentos do Pão 

Consagrado serão sempre recolhidos e consumidos por todos com o respeito 

que merecem. Se mesmo hoje, quando se usa a bandeja de comunhão, é 

tão fácil que alguns fragmentos caiam e se percam, que acontecerá quando 

se pôr a partícula na mão dos fiéis, muitos dos quais não têm a delicadeza e 

a preocupação de recolhê-los cuidadosamente? 

 

5.- Não se deverá temer, por outra parte, que aumentem as profanações e 

irreverências por parte de pessoas mal intencionadas ou de pouca fé?”46 

 

[NOTA: 1,3,4,5...problema na numeração?] 

 

                                                 
46 Ibid., pág. 561-562.  
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A resposta ao questionário feito às Conferências Episcopais do mundo foi 

contundente: não!47 

 

Porém, isso não importava para Bugnini, porquanto houvesse uma maioria 

absoluta contra, não chegara a dois terços... 

 

Deste modo, o Consilium redigiu as seguintes conclusões: 

 

“Pode-se pensar em três soluções: 

 

1.Fechar a porta a toda concessão. 

 

2.Admitir a possibilidade da comunhão na mão, além da prática tradicional. 

 

3.Adotar uma atitude clara, mas não fechada... 

 

A primeira solução tem o respaldo da maioria absoluta; evitaria as 

conseqüências negativas que se temem se se permite a comunhão na mão, 

e teria o apoio de grande parte do clero e dos leigos. Entretanto, é de temer 

uma reação violenta em algumas regiões e uma desobediência bastante 

extensa onde já se introduziu essa prática [!!]. 

 

A segunda solução iria contra a maioria dos bispos, recompensaria a 

desobediência e abriria a porta a sérios inconvenientes. 

 

A terceira solução, i. é., o compromisso de permitir a comunhão na 

mão em alguns casos e em algumas regiões... estaria de acordo com 

a linha traçada pelo Concílio. Este, com efeito, prevê um pluralismo no 

campo disciplinar e apela para a responsabilidade das Conferências 

episcopais e de cada um dos bispos”48. 

 

Em todas as considerações dadas, não se leva em conta a opinião dos 

bispos. O único objetivo que tinha Bugnini era o de transformar a comunhão 

                                                 
47 As perguntas foram três: 1ª Considera que se pode atender o pedido de que, além do modo 
tradicional de receber a sagrada Comunhão, se permita também recebê-la na mão? De 2136 
bispos, só 567 responderam que sim. 2ª Aprova o senhor que este novo rito seja 
experimentado antes em pequenas comunidades, com o consentimento do Ordinário? Só 751 
responderam sim. 3ª Pensa que os fiéis, depois de uma oportuna preparação catequética, 
acolherão favoravelmente este rito? Somente 823 responderam sim. Em nenhum caso, pois, 
houve maioria absoluta em favor desta nova prática. 
48 Op. cit., pág. 569.  
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não já na recepção do Corpo Sacratíssimo de Nosso Senhor, senão no 

manjar do “Convite Pascal”, para o qual se deve “sacrificar” todas as 

vantagens de receber a tracicional comunhão, em troca de dar mais 

dignidade ao gesto dessa celebração. E conseguiu o que queria.   

 

A instrução Memoriale Domini, aprovada a 29 de maio de 1969, concedeu a 

permissão... 

 

Vale a pena que vejamos o desdém com que o nosso “grande perito” 

comenta as conseqüências deploráveis que se seguiram à prática da 

comunhão na mão: 

 

“Em alguns círculos contrários a toda reforma, exageraram-se ou 

inventaram sacrilégios, e se aumentaram certas leviandades que, sem 

dúvida, ocorreram”49. 

 

Para Bugnini, todo sacrilégio era, na realidade, algo exagerado ou 

inventado; e toda negligência em relação ao Santíssimo Sacramento não era 

mais que uma leviandade aumentada... Como vemos, um homem de fé 

profunda! E, além disso, é claro, todos esses casos eram aduzidos por 

pessoas contrárias a toda reforma. E conclui suas reflexões dizendo: 

 

“Quem queira considerar as coisas com serena objetividade, sem 

prevenção e sem preconceitos, deve admitir que essa medida é 

razoável, sábia, prudente e moderada. E, ademais, perfeitamente 

conforme ao ESPÍRITO DO CONCÍLIO, que favorece, e às vezes 

aconselha, o pluralismo das formas e expressões cultuais”50. 

 

Nós já sabemos que o “espírito do Concílio” é na verdade o “espírito de 

Bugnini”... 

 

Esta nova prática foi introduzida para acompanhar a nova noção da Missa 

como banquete comemorativo, de cujo manjar se participa. 

 

 

4. Reforma da “Reconciliação” 

                                                 
49 Op. cit., pág. 572.  
 
50 Op. cit., pág. 573.  
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De imediato nos chama a atenção a mudança de denominação do 

sacramento da Confissão por “Reconciliação”; porém, veremos que ela não 

carece de significado. 

 

Em dezembro de 1966, constituído já o grupo de estudo do sacramento da 

penitência, enviaram-se questionários a diferentes países do mundo e eles 

revelaram: 

 

“...uma progressiva aversão ao sacramento da penitência e o desejo de 

devolver-lhe a vitalidade, mediante uma prática menos mecânica e 

formalista, destacando o aspecto social e comunitário do pecado e da 

reconciliação”51. 

 

Já se viu, ao estudar a aplicação da teologia do “Mistério Pascal” à Santa 

Missa, que, para essa nova teologia, o pecado não pressupõe nenhuma 

dívida de justiça com Deus, mas apenas um prejuízo para o próprio pecador 

e a comunidade eclesial. Conseqüentes com a nova perspectiva, os 

membros do Consilium começaram a trabalhar para: 

 

“...esclarecer a natureza e efeito do sacramento... O grupo... pôde 

selecionar os elementos básicos que deveria ter-se em conta para a reforma 

do rito: 

 

- A natureza do pecado implica ao mesmo tempo uma ofensa a Deus e uma 

ferida infligida à Igreja. 

 

- A reconciliação sacramental se faz com Deus e com a Igreja.  

 

- Toda a comunidade cristã coopera na conversão dos pecadores... (...) 

 

Imediatamente se apresentou como um problema sério, que necessitava 

profundo exame, a questão da possível celebração comunitária da 

penitência, com absolvição geral sem prévia confissão individual”52.  

 

                                                 
51 Op. cit., pág. 577.  
 
52 Op. cit., pág. 577-578.  
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Já entendemos por que falar antes em “reconciliação” que de “confissão”. 

Agora se trata de um novo conceito de confissão, a ponto de Bugnini chegar 

a insinuar que a fórmula tradicional da absolvição não expressa bem o 

bastante os efeitos deste sacramento! Dispensam-se comentários. 

 

Consideravam-se dois pontos novos acerca do sacramento da penitência: 

tinha de expressar com mais clareza que é ação de toda a comunidade cristã 

(ação comunitária, que é a única que garante a “objetividade” do memorial) 

e uma de suas finalidades é reconciliar o cristão com a comunidade: 

 

“A atenção se centrou sobretudo na fórmula sacramental, pela exigência do 

Concílio de que expressasse mais claramente a finalidade e os efeitos 

do sacramento. (...) 

 

Convém conservar a fórmula indicativa (“eu te absolvo”) da tradição mais 

recente, porque põe em relevo o papel do ministro; ou se deve voltar à 

tradição mais antiga de uma forma deprecativa em que a ação de Deus e 

de Cristo aparece mais explicitamente “(“que te absolva”)?... 

 

Após uma animada e acalorada discussão, os Padres aprovaram que fosse 

modificada a fórmula existente para que respondesse melhor as exigências 

do Concílio, e aprovaram o texto seguinte53. 

 

“Toda a liturgia não é outra coisa senão a celebração (...) do Mistério 

Pascal” na qual “a atenção se concentra na assembléia reunida” – 

explicara-nos já nosso “perito”. Assim, o “eu” imperativo do sacerdote era 

substituído melhor por um abstrato “te absolva” deprecativo... que deixaria 

reluzir melhor a nova concepção do sacramento. 

 

Foi o que se fez: 

 

“A fórmula da absolvição foi completamente renovada. A nova fórmula indica 

que a reconciliação do penitente leva consigo a graça do perdão e da paz, 

proveniente da misericórdia de Deus, que REVELA ao coração penitente seu 

coração de pai; põe este acontecimento da graça em relação com a história 

                                                 
53 O texto da fórmula era o seguinte: “Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e pela virtude do 
Espírito Santo, eu te absolvo dos pecados e te devolvo plenamente a paz da Igreja” (Ibid., pág. 
579). 
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da salvação, na qual Deus reconciliou o mundo consigo por meio da morte e 

ressurreição de seu Filho...”54. 

 

É difícil não ver nessas alterações um reflexo da teologia do “Mistério 

Pascal”: revelação do amor do Pai, memorial do acontecimento histórico da 

Paixão-Ressurreição... Todavia, o melhor está no pé da página: 

 

“A fórmula aprovada a princípio... foi modificada precisamente... por não 

expressar de modo explícito a referência ao MISTÉRIO PASCAL, e porque 

nela não apareciam com toda a claridade os termos que expressam a 

reconciliação com a Igreja”55. 

 

“O movimento litúrgico e os documentos do Concílio ajudaram a descobrir A 

DIMENSÃO COMUNITÁRIA DE TODA A LITURGIA. A crítica e os estudos 

mais recentes puseram em evidência o aspecto mais negativo da penitência, 

efeito do excessivo individualismo ritual e também psicológico-social. Pedia-

se que se pusessem em realce a responsabilidade conjunta no bem e 

no mal, a consciência não só individual mas também coletiva da 

culpa, e a natureza eclesial da reconciliação. O novo rito responde a 

tais exigências”56. 

 

 

5. Reforma da Extrema-Unção 

 

A esta altura do estudo, poderíamos estranhar que se pensasse em uma 

reelaboração total do rito? 

 

“A primeira necessidade que o grupo advertiu e apresentou ao Consilium... 

foi a de compor uma nova fórmula sacramental que expressasse 

plenamente a natureza e os efeitos do sacramento”57. 

 

Sim! Também a fórmula deste sacramento era um produto “mutilado, 

deformado e ossificado”, segundo a expressão de nosso “experto”. 

Perguntamo-nos o que fez, pois, a Igreja durante dois mil anos! 
                                                 

54 Op. cit., pág. 590.  
 
55 Op. cit., pág. 590, nota 34.  
 
56 Op. cit., pág. 590-591.  
 
57 Op. cit., pág. 595.  
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“A fórmula do ritual a revisar expressava só conseguia expressar o aspecto 

negativo do sacramento, a liberação do pecado, não tanto seu aspecto 

positivo de alívio espiritual e material do enfermo”58. 

 

Na reforma deste sacramento, tratou-se de transformá-lo em uma 

celebração que destacasse em primeiro lugar os efeitos corporais, acima dos 

espirituais. 

 

“Aprova-se a mudança da fórmula sacramental, com o fim de que expresse 

mais claramente o efeito do sacramento, que é conferir ao enfermo as 

graças convenientes a seu estado (...) O novo texto da fórmula: “Por esta 

santa Unção e por sua bondosa misericórdia te ajude o Senhor com a graça 

do Espírito Santo para que, livre dos pecados, te conceda a salvação e te 

conforte em tua enfermidade”59. 

 

“A Constituição proporciona maior flexibilidade à disciplina até agora 

vigente: o sacramento da unção poder-se-á administrar novamente a um 

enfermo que já o tenha recebido, não só se recai na enfermidade depois de 

um tempo de convalescença... senão também se, no curso da mesma 

enfermidade, o perigo no qual se encontre se agrave”60. 

 

Para destacar o aspecto celebrativo, e não tanto a aplicação da graça 

sacramental: 

 

“Doravante, o rito normal compreende só duas unções, uma na frente e 

outra nas mãos, acompanhada de uma única fórmula”61. 

 

“De agora em diante, em caso de necessidade, está permitido usar outro 

azeite, contanto que seja de origem vegetal, ou seja, obtido de plantas”62. 

 

Também se dá preeminência ao aspecto comunitário da celebração do 

“sacramento dos enfermos”: 

 
                                                 

58 Op. cit., pág. 595-596.  
 
59 Op. cit., pág. 600.  
 
60 Op. cit., pág. 601.  
 
61 Ibid.  
62 Ibid. 
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“Este Ordo [o “Ritual da Unção e da Pastoral dos enfermos”] não é apenas a 

atualização do antigo, mas também a disposição orgânica de todos os 

elementos de que dispõe a Igreja para estar junta aos enfermos, 

sustentando-os e ajudando-os espiritualmente, e acompanhando-os 

até a culminância do MISTÉRIO PASCAL em conformidade com Cristo”63. 

 

 

6. Reforma do rito do Matrimônio 

 

Também este rito foi reformado seguindo a teologia do “Mistério Pascal”: 

celebração comunitária e festiva, com a audiência da palavra de Deus, 

fundamental para interpretar corretamente os símbolos sob os quais se 

esconde a realidade divina oculta: 

 

“A celebração do matrimônio far-se-á sempre na missa ou em uma liturgia 

da palavra... 

 

A bênção dos esposos será dada sempre, inclusive nos tempos vedados, e, 

também, ainda que um ou ambos os esposos contraiam segundas 

núpcias”64. 

 

Para dar maior espontaneidade à celebração, elemento indispensável para 

entrar em contato com o divino: 

 

“As fórmulas do rito romano podem ser adaptadas e completadas, incluindo 

as palavras do consentimento’”65. 

  

E tome espontaneidade!: 

 

“A bênção segue a oração e o ósculo da paz. Também esta é uma 

característica do rito romano. Uma rubrica do século XII diz expressamente 

que este era o único dia em que um esposo podia beijar a sua esposa na 

igreja. Felizmente, agora o gesto da paz entrou como um elemento 

                                                 
63 Op. cit., pág. 604.  
 
64 Op. cit., pág. 605.  
 
65 Ibid. 
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normal e característico da celebração eucarística, não causando mais 

“admiração” nem surpresa”66.  

 

 

7. Reforma do Rito das Ordens Sacras 

 

Graças a Bugnini, nos inteiramos de que o rito empregado até o momento 

tampouco expressava o significado autêntico do rito. Leiamos o nosso autor:  

 

“A revisão dos ritos sacramentais contidos no pontifical apresenta uma série 

de problemas muito graves e delicados não só do ponto de vista ritual, mas 

principalmente por suas conseqüências teológicas. O rito, com efeito, em 

sua estrutura e em cada um de seus elementos deve ter também função 

didática. Para tanto, deve ser claro e conter uma série de gestos e palavras 

que expresse a doutrina segura. 

 

O problema se torna ainda mais urgente e delicado com relação às 

ordenações, especialmente nos três graus sacramentais, i. é., o episcopado, 

o presbiterado e o diaconato. O ritual destas ordenações formou-se de 

sucessivas contribuições que refletem as influências doutrinais e culturais 

das épocas de elaboração do rito e das fórmulas. A fórmulas 

consecratórias, por exemplo, refletem a mentalidade e a 

espiritualidade alegóricas da baixa Idade Média... Os gestos e as 

diversas partes do rito, como a traditio instrumentorum, a traditio 

insignium e, em parte, o juramento de fidelidade, sofrem da influência do 

período feudal (...). 

 

Cada gesto, além disso, está habitualmente unido a uma fórmula que nem 

sempre está em harmonia com o significado objetivo do gesto.  

 

A liturgia, nesta fase de renovação, não pode deixar de introduzir essa 

riqueza doutrinal [do Concílio Vaticano II] em suas fórmulas, que estão 

destinadas não somente a administrar um sacramento, mas também a 

instruir os fiéis por meio do rito. A esta renovação não se pode opor o 

mero respeito a um texto cujo valor vem mais da venerável tradição 

que do verdadeiro conteúdo doutrinal”67.  

                                                 
66 Op. cit., pág. 612.  
 
67 Op. cit., pág. 612.  
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Definitivamente, parece que a liturgia tradicional não acertou em nada! 

Segundo os reformadores, não havia o que expressasse corretamente o 

significado dos sacramentos, ou melhor, da forma como os entende a 

teologia do “Mistério Pascal”: 

 

“A fórmula anterior do Pontifical Romano era considerada insuficiente para 

expressar a doutrina sobre o episcopado tal como a apresenta o Vaticano II 

e a Constituição Lumen Gentium”68. 

 

O novo ritual se empenha em ressaltar a função presidencial do ministro: 

 

“Segue o exame dos eleitos, no qual eles manifestam sua vontade de aceitar 

a responsabilidade do serviço que assumem em favor do povo de Deus (...) 

Também isto é uma novidade, mas de grande importância... porque dá 

solenidade e força ao compromisso que os candidatos assumem diante de 

toda a Igreja...”69. 

 

Se a isto somamos a supressão da entrega dos instrumentos (como a 

entrega do cálix ao novo sacerdote, significando o recebimento do poder de 

oferecer o sacrifício da Missa tanto pelos vivos como pelos defuntos), vemos 

que o novo rito realça a função do ministro com relação à assembléia, em 

detrimento de sua função de sacrificador: 

 

Precisamente pelas exigências da brevidade e sobretudo da clareza, foram 

suprimidos alguns ritos e textos secundários que alongavam o rito sem 

maior proveito e atraíam a atenção sobre elementos periféricos, que 

poderiam induzir a erro sobre o verdadeiro significado do gesto realizado”70. 

 

Apesar de que, Bugnini reconhece que: 

 

“A mudança... não convenceu a todos imediatamente. Alguns tinham a 

impressão de que o rito se empobrecera, tinha menos solenidade e emoção. 

                                                 
68 Op. cit., pág. 620.  
 
69 Op. cit., pág. 625.  
 
70 Op. cit., pág. 626.  
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Não faltaram petições para que de algum modo se voltasse a introduzir os 

elementos suprimidos...”71. 

 

O novo pontifical entrou em vigor a 6 de abril de 1969. 

 

 

B) OUTRAS REFORMAS 

 

Sem pretender sermos exaustivos, examinemos três temas relevantes. 

 

 

1. Reforma do ritual das exéquias: 

 

A reforma deste rito far-nos-á compreender bem a aplicação da nova 

teologia do “Mistério Pascal” à liturgia. Basta ler o que escreve Bugnini: 

 

“O ponto de partida foi o nº 81 da Constituição Litúrgica: “O rito das 

exéquias deve expressar mais claramente o sentido pascal da morte 

cristã...”72. 

 

“Comprovou-se que o Ordo exequiarum contribuiria para aumentar a 

compreensão do significado pascal da morte cristã”73. 

 

“A Introdução [do rito] destaca o caráter da liturgia do funeral: 

CELEBRAÇÃO DO MISTÉRIO PASCAL DE CRISTO EM SEUS FIÉIS. Este 

foi uma das principais preocupações da revisão levada a cabo... eliminando 

aqueles [elementos] que refletem certa espiritualidade negativa de sabor 

medieval. Por isto foram suprimidos textos tão familiares, e inclusive 

amados, como o Libera me Domine, o Dies irae e outras orações que 

insistiam demasiadamente no juízo, no temor e na desesperação, 

substituindo-os por outros que indicam a esperança cristã e 

expressam mais eficazmente a fé na ressurreição.  

 

Estas mudanças expressam um vínculo mais estreito e orgânico das 

exéquias com a celebração eucarística no novo rito, a recuperação do 

                                                 
71 Op. cit., pág. 626, nota 30.  
 
72 Op. cit., pág. 672.  
 
73 Ibid. 
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canto do Aleluia, a substituição da cor negra por outra... e a indicação 

de COLOCAR JUNTO AO FÉRETRO O CÍRIO PASCAL”74.   

 

“O resultado é um rico repertório que... permite fazer, com ocasião da 

morte, UMA VERDADEIRA CELEBRAÇÃO DO MISTÉRIO PASCAL DE 

CRISTO, cheia de esperança, atenta à dor dos vivos e solícita para uma 

catequese eficaz”75. 

  

Neste rito se pretendeu insistir mais na celebração feita pela assembléia que 

no sufrágio pela alma do defunto, ao ponto que se prevê um rito nunca 

visto, o de: 

 

“exéquias de crianças, ainda que das falecidas sem batismo e que, no 

entanto, seus pais gostariam de ter batizado...”76.  

 

Se o desejo de batizar uma criança é causa suficiente para reunir a 

assembléia em uma “celebração” emotiva, é porque modificou-se totalmente 

o significado das exéquias, a qual foi instituída pela tradição para pedir pelo 

sufrágio das almas que possam estar expiando suas faltas no Purgatório. 

Agora bem, uma alma não batizada não pode estar nele... Para Bugnini não 

importa; já nos disse: “A atenção se centraliza na assembléia 

reunida...”. 

 

Agora se substitui o responsório por uma despedida do defunto: 

 

“[A despedida do defunto] substitui a antiga “absolvição”. Não é um rito de 

purificação, mas uma verdadeira “valedictio”... Trata-se de um elemento 

ritual que tem suas origens no paganismo, porém, com raízes 

profundamente humanas...”77. 

 

Chega a introduzir elementos de origem pagã para substituir os ritos 

veneráveis da Igreja, a fim de pôr em prática suas teorias heterodoxas! 

 

 
                                                 

74 Op. cit., pág. 673.  
 
75 Op. cit., pág. 676.  
 
76 Op. cit., pág. 672 y 675.  
 
77 Op. cit., pág. 675.  
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2. Reforma do Ofício Divino 

 

Nesta parte, como em todo o resto da reforma, foi muito importante a 

aplicação da nova teologia do “Mistério Pascal”. De fato, a nova “Liturgia das 

Horas” concebera-se como celebração e não para o culto divino, como 

antigamente se chamava o Breviário: Ofício Divino. Todo o trabalho de 

Bugnini orientou-se para transformar o ofício divino em experiência de 

contato com o divino, afastando tudo que pudesse significar uma dificuldade 

para quem o reza. 

 

“Em um primeiro momento o trabalho teve como objetivo atualizar o ofício 

divino sem tocar substancialmente a estrutura do ‘Breviário’ existente... 

[Mas] pela dificuldade (...) chegou-se à reconsideração e reelaboração”78.  

 

Logicamente, era necessário focalizar o breviário como ato comunitário 

executado por toda a comunidade cristã: 

 

“O problema fundamental que hoje se considera... é como fazer para que o 

ofício divino, ainda que continue sendo em grande medida a oração do clero 

e dos religiosos, possa abrir-se também aos leigos, de modo que eles 

encontrem nele não uma espécie de concessão que se lhes faz, mas antes o 

exercício de uma função que também lhe pertence, enquanto membros que 

são da comunidade eclesial orante”79.  

 

“Hoje, no espírito da Constituição, busca-se reavivar esta participação dos 

fiéis, nas partes fundamentais do ofício”80.  

 

“[Punham-se em relevo] os elementos que se deviam valorizar para dar 

plenitude à celebração: compreensão e meditação dos salmos, celebração 

solene por meio do canto, valorização dos momentos de silêncio, uso do 

ofício de vigílias...; reza das orações sálmicas ao fim de cada salmo; 

leccionários adaptados às necessidades da comunidade”81. 

 

Esta era a razão de advogar uma reforma drástica do breviário: 
                                                 

78 Op. cit., pág. 432.  
 
79 Op. cit., pág. 440.  
 
80 Op. cit., pág. 440.  
 
81 Op. cit., pág. 493-494.  
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“A tradição litúrgica mais autêntica distinguiu, até que decaiu nos fiéis o 

sentido e o gosto pela liturgia, uma parte do ofício mais propriamente 

“eclesial”, quer dizer, destinada à celebração solene e comunitária, e 

outra parte reservada mais bem ao clero e aos religiosos. A primeira 

compreendia laudes e vésperas...” 

 

“No breviário romano somente restava um vestígio estereotipado 

dessas preces, sem sabor nem força”82. 

 

Eis que de novo, agora no assunto do breviário, a Igreja se equivocara até 

então! Definitivamente, parece que com o Vaticano II a Igreja inventou a si 

de novo. 

 

Um dos primeiros problemas que se examinou foi o da integridade do 

saltério: 

 

“Uma salmodia longa pode ter valor para os monges (e alguns duvidavam 

também disto), mas não respondia à natureza da espiritualidade do clero 

(...) Já no concílio... havia-se insistido em que se eliminassem os salmos 

imprecatórios na oração da Igreja”83. 

 

Cada vez ia-se traçando mais o novo conceito de Breviário: 

 

“O secretário também apresentou esta síntese das principais propostas: 1. 

Os momentos fundamentais da oração quotidiana, ao menos para o 

clero diocesano e os religiosos dedicados à pastoral, são a manhã, o meio-

dia e a tarde. 2. (...) [As matinas] devem ter o caráter de uma 

prolongada “lectio divina” obrigatória. 3. É desejável que se diminua o 

número de salmos a recitar em cada hora, para conseguir uma 

celebração tranqüila, meditativa e com pausas de silêncio. 4. Se se 

aceita este princípio, o saltério deve ser distribuído em um ciclo 

mensal, do qual sejam eliminados os salmos imprecatórios (...) ERA 

MUITO COM O QUE SE JOGAVA”84. 

 
                                                 

82 Op. cit., pág. 484.  
 
83 Op. cit., pág. 433.  
 
84 Op. cit., pág. 435.  
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Por que suprimir os salmos imprecatórios? Porque não estão de acordo com 

a mentalidade do homem moderno, esquecendo que, de acordo com toda a 

tradição da Igreja, a linguagem destes salmos tem que ser entendida em 

sentido espiritual. Suprimir dos salmos tudo o que significa luta e combate 

(contra o pecado e o demônio), para ressaltar melhor o caráter festivo e 

celebrativo da nova Liturgia das Horas. As razões que aduzia Bugnini para 

eliminar estes salmos eram exatamente as que estamos dizendo:  

 

“O mal-estar espiritual causado pelas expressões de ira e de 

vingança, exegeticamente explicáveis na evolução da revelação, é 

particularmente notável nas gerações jovens e entre aqueles que recitam o 

ofício em vernáculo. (...) O salmo é uma fórmula de oração, e o texto deve 

fomentar a oração. Certas expressões de ira ou de imprecação exigem uma 

boa cultura bíblica para serem entendidas corretamente, e ainda assim, 

quando as pronunciam os lábios, não facilitam a união com Deus e 

seu louvor”85. 

 

Ao encarregado do Consilium não ocorreu nada melhor que enviar a todos 

os seus colaboradores uma exposição de 40 páginas sobre os problemas 

fundamentais apreciados: 

 

“A exposição é de uma riqueza histórica e litúrgica surpreendente. Cada um 

dos pontos é estudado a fundo à luz da pastoral e tendo como referência os 

documentos conciliares... O que mais se destaca é como se solucionara 

o problema nas comunidades eclesiais não católicas”86. 

 

E olhem onde! Diante dos membros do Consilium desfilavam as reformas 

que os anglicanos, os calvinistas e a comunidade de Taizé haviam feito 

sobre o saltério: 

 

“Como conclusão propunha seguir o exemplo da Igreja anglicana...”87. 

 

Bem se sabe que a mesma teologia do “Mistério Pascal” é um compromisso 

para fazer “assimilável” a Redenção aos protestantes. Finalmente, o Papa se 

inclinou a este novo conceito, a 3 de janeiro de 1968: 
                                                 

85 Op. cit., pág. 446.  
 
86 Op. cit., pág. 435.  
 
87 Op. cit., pág. 437.  
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“Parece que é preferível uma seleção dos salmos mais adaptados à 

oração cristã, omitindo os imprecatórios...”88. 

 

Dessa maneira se transformava a oração da Igreja em uma celebração 

destinada a provocar a experiência do divino. Dado que essa experiência 

tem de fundar-se sobretudo na espontaneidade, não se quis insistir na 

obrigação da nova liturgia: 

 

“O Papa desejava que a necessidade de celebrar o ofício fosse 

apresentada de forma persuasiva...”89. 

 

E assim foi como se chegou aos termos que indicam a vaga obrigação da 

“Liturgia das Horas”: 

 

“Laudes e vésperas: ‘ne omittant, nisi gravi de causa’. Ofício de leituras: 

‘omissionem iteratam censeant gravem esse negligentiam’... Hora 

intermediária e completas: ‘cordis ipsis erit’”90. 

 

Na verdade, até possui um certo toque de romantismo! 

 

 

3. Reforma do Calendário Romano 

 

Já não queremos entreter demais o leitor, vamos mostrar como algo que 

poderia parecer pouco relacionado à teologia do “Mistério Pascal”, revelou-se 

com o novo enfoque. Referimo-nos à reforma do calendário litúrgico. Basta 

ler o título que encabeça o Motu Proprio que o publica, “MYSTERII 

PASCHALIS CELEBRATIONEM”: 

 

“No concílio vaticano II nos é ensinado que a celebração do MISTÉRIO 

PASCAL tem uma importância muito grande no culto religioso dos cristãos, 

desenvolvendo-se no transcurso das semanas do ano. Por isso, é necessário 

                                                 
88 Ibid.  
 
89 Op. cit., pág. 454.  
 
90 Op. cit., pág. 454.  
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que este mesmo mistério Pascal de Cristo rebrilhe com mais fulgor na 

renovação do ano litúrgico...”91. 

 

 

Conclusão 

 

Através deste estudo, vimos que na reforma litúrgica, não só da Missa, mas 

nela inteira, 

 

“O princípio mais importante é a ATUALIZAÇÃO DO MISTÉRIO PASCAL 

de Cristo na liturgia da Igreja”. (João Paulo II, “25º annus”, 1988). 

 

Bem, como já vimos, esta nova teologia se opõe radicalmente à tradicional. 

Isso também o sabia Bugnini, e, como citamos no princípio: 

 

“[A reforma] TENDE A MUDAR RADICALMENTE A FACE DAS 

ASSEMBLÉIAS LITÚRGICAS TRADICIONAIS”92. 

 

Para ele, isso era tão evidente que chegou a tratar os opositores da reforma 

como inimigos da Igreja: 

 

“A reforma litúrgica encontrou em seu caminho outro obstáculo: a oposição 

(...) Aferravam-se ao passado, lutando sistematicamente contra a reforma. 

(...) Tratava-se de pessoas alheias, e inclusive abertamente hostis, ao 

cristianismo. Seu único desejo era que a Igreja defendesse um patrimônio 

cultural, sem que se preocupassem em absoluto com sua missão de 

levar os homens a Cristo”93. 

 

Bugnini qualifica a liturgia tradicional de: 

 

“ ‘a noite escura’ de um culto sem rosto e sem luz”94. 

 

Aquele que não entendia é porque: 

 
                                                 

91 Calendarium Romanum, Edit. typica, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969.  
 
92 ANNIBALE BUGNINI, op. cit., pág. 37.  
 
93 Op. cit, pág. 244.  
 
94 Op. cit, pág. 248, nota 17.  
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“não captou uma das principais características da restauração litúrgica, que 

é a pastoral, que o Concílio Vaticano II buscou e fomentou. Aqui no 

Consilium não trabalhamos para os museus e os arquivos; 

trabalhamos para a vida espiritual do povo de Deus...”95. 

 

A todo que crie objeções: 

 

“não é necessário lhe demonstrar a falta de fundamentos”96. 

 

Do cardeal Ottaviani, nada mais que o prefeito da Congregação para a Fé, e 

que assinou o Breve exame crítico, diz sem pudores que foi: 

 

“incompreensível como pôde respaldar com sua assinatura um libelo que a si 

mesmo se qualifica não só por sua parcialidade, senão também por sua 

ignorância teológica (...) O opúsculo [Breve exame crítico] contém muitas 

afirmações superficiais, exageradas, inexatas, apaixonadas e 

falsas”97. 

 

É curioso ver como, dando-se conta da oposição de ambas as teologias, a do 

“Mistério Pascal” e a tradicional, a primeira levanta suas garras de pantera 

para defender com insultos o que claramente surge como uma novidade na 

Igreja. 

 

De fato, Bugnini conclui sua obra dizendo que a reforma litúrgica realizou 

uma “cirurgia estética” da Igreja: 

 

“dar UM ROSTO NOVO... à Igreja”98. 

  

Pelo menos nisso sim ele acertou! Porque nós não podemos reconhecer no 

resultado dessa reforma litúrgica a nossa querida mãe, a Santa Igreja 

Católica.  

 

                                                 
95 Ibid.  
 
96 Op. cit, pág. 251, nota 20.  
 
97 Op. cit, pág. 251.  
 
98 Op. cit, pág. 819.  
 

http://www.fsspx-brasil.com.br/page%2003-2b.htm#O%20Breve%20Exame%20Critico
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Por isso, gostaríamos de recordar a conclusão a que chegamos no estudo 

sobre a Missa nova, visto que os princípios que guiaram o resto da reforma 

foram os mesmos: 

 

O católico, diante da reforma litúrgica, só assim pode comportar-se: 

negando-se categoricamente a aceitar a reforma litúrgica; atendo-se em 

tudo à liturgia tradicional. 

 

(Fonte: Stat Veritas. Tradução: Permanência) 

http://www.statveritas.com.ar/



