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APRESENTAÇÃO

A coleção “Liturgia e Música” se orgulha de ter entre seus tí-
tulos uma obra de Joseph Gelineau. Este renomado músico e litur-
gista francês (1920-2008) descobriu, desde cedo, o valor incomen-
surável do canto e da música no culto cristão. Como bom jesuíta, 
obteve uma sólida formação teológica e bíblica. Investiu todo seu 
potencial de músico e de teólogo a partir da fonte geradora que 
emerge da experiência do mistério celebrado e vivenciado na ação 
litúrgica.  

Graças à sua formação técnico-musical – boa parte adquirida 
antes de ingressar na Companhia de Jesus – Gelineau pôde espe-
cializar-se, mais tarde, no estudo da música ritual siríaca e do canto 
gregoriano. Isto foi determinante no seu fazer litúrgico-musical. 
Os conhecidos “Salmos e Cânticos” – compostos por ele no final da 
década de 1950, na França, publicados no Brasil no início dos anos 
1960 e reeditados em 20101 – constituem uma espécie de “com-
pêndio” de uma autêntica música ritual cristã, ou seja: uma música 
dotada de beleza, profundidade e universalidade.

Gelineau é tido como o teólogo “Servidor da Assembleia”.2 Ele 
contribuiu, de forma decisiva, na sedimentação das bases teológi-
cas pós-Concílio, no que tange à sacramentalidade da assembleia 
como sujeito e primeiro elemento litúrgico. O caráter mistérico 
da assembleia que motivava o seu fiel “servidor” permitiu-lhe fa-

1 A primeira gravação dos “Salmos e Cânticos” de Gelineau foi feita pelo Coro dos Fran-
ciscanos de Divinópolis (MG), sob a regência de frei Joel Postma, OFM. A segunda gravação 
foi realizada em 2010, pelo “Madrigal voz ativa”, sob a regência de Rodrigo Vitta - Gravadora 
Paulus.

2 Título expresso na capa e no editorial da revista francesa La Maison-Dieu, n. 259, set. 
2009. Neste volume encontram-se vários estudos sobre a obra de J. Gelineau.
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lar, com propriedade, sobre diversos aspectos da teologia litúrgica, 
sempre partindo da função ministerial de cada rito, tendo em vista 
a participação ativa e frutuosa dos fiéis. A clássica obra “Em vossas 
assembleias” – publicada na França, em 1970, e editada no Brasil 
em dois volumes, nos anos de 1973 e 1974, respectivamente – é 
tida como o primeiro manual de teologia da assembleia litúrgica, 
conforme o espírito do Concílio Vaticano II.

Quanto à teologia da música litúrgica, merece destaque o livro 
“Canto e música no culto cristão”, traduzido do original francês de 
1962 e publicado no Brasil, em 1968. Embora sendo uma obra escri-
ta antes do Concílio Vaticano II, o texto publicado no Brasil traz al-
gumas adaptações e notas atualizadas pelo próprio autor. Gelineau 
publicou diversos estudos sobre o canto e a música em conceitua das 
revistas como La Maison-Dieu, Église qui chante e Concilium. Como 
exemplo, vale citar seu texto “O caminho da música”, publicado na 
revista Concilium (n. 222, 1989). Aqui o autor tece uma arrojada re-
flexão teológico-pastoral sobre o papel da música na relação homem 
e Deus, a partir do viés da “Aliança” e da “Páscoa”.

Outro grande mérito de J. Gelineau reside na sua sensibilida-
de ecumênica, a ponto de se tornar cofundador e principal expoen-
te do Universa Laus – grupo constituído de liturgistas e musicólogos 
de diversas igrejas cristãs que, desde 1962, se reúne, anualmente, 
para estudar e incrementar os princípios da reforma do Concílio 
Vaticano II. Universa Laus produziu dois preciosos documentos: o 
primeiro, publicado em 1980 e o segundo, em 2002.3

E o que dizer do livro que agora temos em mão? Aqui, o(a) 
leitor(a) encontrará uma conceituação precisa dos diversos gêneros 
que constituem o canto dos cristãos que se reúnem, sobretudo para 
celebrar a eucaristia como: os cantos processionais, as aclamações, 
as cantilações, as ladainhas etc. Enfim, este livro de Gelineau, em 
boa hora, vem complementar o primeiro volume da coleção “Litur-
gia e Música”, que trata da função ministerial dos cantos da Missa 
e do Ofício Divino das Comunidades.

3 Estes dois documentos estão publicados em: J. FONSECA, Quem canta? – O que cantar 
na liturgia?, 4ª ed., São Paulo, Paulus, 2010, p. 77-94.
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Finalizamos esta modesta “apresentação” com as palavras do 
próprio J. Gelineau:

Assim como um pouco de pão basta para o festim eucarístico, porque “ele 
contém todos os sabores” (Sb 16,20), assim também para o sacrifício de 
louvor no Espírito “que contém todas as vozes” (Sb 1,7), desejamos arden-
temente bela música para despertar e nutrir a fé, para levá-la nas asas do 
melos e do ritmo. Àquele a quem “deve agradar todo o louvor”, mas sem 
deixar-se iludir pelo prazer sensual, nem arregimentá-la num condiciona-
mento de massa, nem inflá-la de prestígio mundano, nem sufocá-la sob uma 
sobrecarga cerimonial.

Não seria justamente isto a castitas que Santo Agostinho considerava a nota 
característica do culto cristão por incluir poucos sinais, claros, e acessíveis a 
todos? Modéstia e encanto, integridade e transparência, puro espaço acús-
tico para o duo do Cântico dos Cânticos.4

Frei Joaquim Fonseca, OFM
Coordenador da coleção “Liturgia e Música”

4 J. GELINEAU, “O caminho da música”, Concilium, n. 222, 1989, p. 149 [293].



PRELÚDIO

O que se entende por “cantos da Missa”

Para os musicólogos, que estudam o repertório dos cantos da 
missa latina depois de Guillaume de Machaut até nossos dias, a 
missa com música consta de cinco partes: o Kyrie, o Glória, o Credo, 
o Sanctus e o Agnus Dei. Chamava-se “missa breve” a que não con-
tinha o Credo.

Para os cantores e mestres de coro anteriores à reforma con-
ciliar do Vaticano II, se deveria distinguir, conforme as rubricas, a 
missa “cantada” (Missa cantata) e a missa “recitada” (Missa lecta). A 
missa cantada comportava, então, não só as cinco peças das mis-
sas “com música”, enumeradas aqui, que constituem o Ordinário 
da Missa, mas também as cinco peças do Próprio da missa: Introito, 
gradual, aleluia, ofertório e comunhão. Os textos dos cantos do Ordi-
nário eram fixos, enquanto os textos dos cantos do Próprio varia-
vam conforme o Calendário litúrgico.

Entretanto a missa cantada implicava também o canto dos 
ministros: padre, diácono e subdiácono, para os diálogos, orações, 
leituras, monições diaconais, prefácios, Pater etc. Era o canto do 
padre que distinguia a missa cantada da missa breve.

Uma primeira constatação se impõe: salvo o caso dos cantos 
dos ministros que adotavam tons rituais, os cantos da missa eram 
primeiro considerados, após vários séculos, como um repertório 
“musical”: seja o canto gregoriano para o conjunto do corpus assim 
chamado, seja das monodias posteriores (“missa de Angelis” [“mis-
sa dos Anjos”], missas de Du Mont etc.), seja polifonias, com ou 
sem instrumentos, especialmente para as peças do Ordinário.
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Segunda observação: esse repertório – salvo nas comunidades 
religiosas e raras paróquias – era reservado seja aos cantores, seja 
ao coro (schola, maestrias ou corais). Os cantos religiosos popula-
res, em língua local, podiam ser usados durante as missas breves, 
não para as missas cantadas. Não eram consideradas como canto 
litúrgico.

A intenção do Vaticano II

A reforma litúrgica provinda do Vaticano II suprimiu a distin-
ção entre missa breve e missa cantada. A finalidade dessa mudança 
era abrir as portas à “participação ativa e consciente de toda a as-
sembleia” (SC 14), seja grande ou pequena, rica ou pobre, dispondo 
ou não de um coral, não importa a língua utilizada.

Para fomentar a participação ativa, promovam-se as aclamações dos fiéis, as 
respostas, a salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como as ações, gestos e 
atitudes corporais. Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio 
sagrado. (SC 30)

Rupturas a superar

É preciso avaliar a mudança cultural que supõe tal programa 
de reforma. Para bem compreender, devemos ter em mente as rup-
turas que marcaram a história do culto cristão na esfera da liturgia 
romana. Tais rupturas se deram sobre três pontos.

1. O primeiro impacto sofrido pela liturgia no Ocidente foi a 
distância progressiva introduzida, a partir do século VI, entre a as-
sembleia, em princípio, primeiro sujeito dos ritos celebrados, e os 
ministros encarregados das ações rituais que lhe são próprios.

Com o desaparecimento do catecumenato, os batismos em mas-
sa dos Bárbaros convertidos, a generalização do batismo das crianças, 
os fiéis não se beneficiam mais de uma iniciação dos sinais do misté-
rio, como o faziam os bispos no século IV. Não respondem mais aos 
salmos nem aos outros cantos. Eles se tornam “assistentes”. Dora-
vante, são os cantores que se encarregam dos cantos rituais.

Em contrapartida à passividade dos fiéis, o poder dos clérigos 
não deixa de aumentar. Eles têm a ciência, a arte e o caráter sagrado 
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que supõe o culto. E, cada vez mais, celebrarão nos lugares da igre-
ja, onde os fiéis não terão acesso.

2. Em segundo lugar, o povo compreende cada vez menos o 
latim. Faz-se a ruptura entre as palavras ditas ou cantadas e o seu 
significado. 

3. Consequentemente, a assembleia não tomando mais parte 
nos cantos litúrgicos, estes vão sendo cada vez mais papel dos can-
tores e dos músicos.

O grande historiador da liturgia J. A. Jungmann constata, as-
sim, os efeitos negativos de uma “força centrífuga” da música, sobre-
tudo no decurso do segundo milênio. Podem-se constatar dois efei-
tos: de uma parte, a música encobre os ritos – por exemplo, o Sanctus 
e o Benedictus durante a oração eucarística dita em voz baixa; de outra 
parte, os cantos se tornam competência dos cantores, a assembleia 
é excluída. Para encontrar o canto do povo, é preciso buscá-lo nas 
peregrinações, nas devoções, nas confrarias. Temos, infelizmente, 
poucos traços, e estes nada interessaram à história da música.

O impulso da reforma litúrgica

Para reparar estas rupturas, com uma ousadia inspirada, a 
reforma provinda do segundo Concílio do Vaticano recuperou, em 
valor, tudo ao mesmo tempo:
– a assembleia como primeiro sujeito da celebração;
– a Palavra de Deus, anunciada em língua vernácula e explicada na 
homilia;
– o canto como forma privilegiada da participação do povo nos ritos.

Com esse impulso, inumeráveis cantos foram compostos para 
a missa, na maior parte das línguas faladas, seja a partir de tra-
duções de textos latinos, para as peças do Ordinário, seja criando 
textos originais para os cantos do Próprio, muitas vezes do tipo 
estrófico ou responsorial.

Tais criações manifestam geralmente a preocupação de respei-
tar os ritos que as acompanham ou constituem, conforme as indi-
cações formuladas na Introdução Geral ao Missal Romano (IGRM), 
esforçando-se, para que estes cantos sejam acessíveis às assem-
bleias para as quais são destinados.
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Num primeiro tempo, trabalharam, sobretudo nesses cantos, 
a relação texto-música. O uso da língua vernácula obrigava a redes-
cobrir como, na oração litúrgica, as palavras e seu sentido de uma 
parte, a melodia e as harmonias de outra parte, dependiam uma da 
outra. Não deveriam jamais pôr obstáculo, mas ao contrário valori-
zar, de modo recíproco, o ato do canto e a oração. 

Subjacente à dupla texto-música, há outra mais radical: a 
dupla rito-assembleia. O rito é “para” a assembleia, mas não exis-
te senão “pela” assembleia. A celebração faz, assim, reencontrar o 
anúncio bíblico e a cultura local. Isso supõe um longo trabalho de 
inculturação que está apenas se esboçando. É sobre esse ponto de 
vista que vamos nos reter, primordialmente, neste livro.

Entretanto, somos sempre tentados a julgar de antemão um 
canto litúrgico pela sua música, e, com essa preocupação, corremos 
o risco de atenuar os outros aspectos rituais e comunitários. Tal-
vez isso explique porque, após a reforma, foi negligenciado o vasto 
campo das “cantilações”, privilegiando os cânticos.

Como retomar a pesquisa e a criação, em matéria de canto 
litúrgico, recorrendo, ao mesmo tempo, à tradição e ao impulso 
pós-conciliar? 

De quais fontes e modelos dispomos?

Entre todos os elementos sensíveis que compõem o culto cris-
tão, o elemento musical é o mais fluido, o mais evolutivo e o mais 
diversificado. Os sons são fugazes...

Anterior à criação, por Guido d’Arezzo, da notação diastemática 
(século XI), a tradição puramente oral dos cantos, nas liturgias oci-
dentais, não nos permite assegurar se o que nos foi transmitido ti-
nha conservado a melodia, o ritmo e sobretudo – o que é essencial no 
culto – a maneira de cantar relativa à ação sagrada. Podemos confiar, 
quanto à “notação”, as melodias que nos foram transmitidas do corpus 
gregoriano, mas ignoramos como os cantores as interpretavam. Isi-
doro de Sevilha, Alcuíno e outros deixaram considerações espirituais 
e antropológicas muito interessantes sobre o ato do canto sacro, mas 
como isso era traduzido vocalmente? Por exemplo, os intervalos entre 
os graus das escalas modais não eram indicados com evidência.
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Desde que temos as partituras e que sabemos decifrá-las, a 
musicologia estudou, sobretudo, essas obras escritas. Mas já havía-
mos constatado que, na maioria dos casos, tratava-se da música 
“erudita” dos cantores. Quase nada sabemos da música popular da 
Idade Média, tanto sacra quanto profana.

As coisas mudam a partir da Reforma. Com os Kirchenlieder 
de Lutero, o Saltério de Genebra de Calvino, diversos hinos angli-
canos, possuímos uma música sacra popular. Como o culto católico 
só autorizava os cantos latinos, é somente no canto religioso não 
litúrgico que encontramos modelos de cantos coletivos sacros.

Temos uma fonte extremamente preciosa para compreender 
o que é típico do canto popular religioso. Contudo, as formas que 
encontramos nos cantos natalinos ou diversas espécies de cânticos 
dizem respeito apenas a uma parcela do que os ritos supõem como 
gênero de palavras cantadas.

E se quisermos transportar nossas árias e maneiras de cantar 
para a cultura atual das mídias, quais critérios adotaríamos?

Um princípio fundamental

A Constituição conciliar sobre a Liturgia, no capítulo sobre a 
música, lhe atribui como razão e sentido certo munus ministeriale. 
Essas duas palavras latinas são difíceis de traduzir. Quando se diz 
que a música desempenha, na celebração, uma “função ministerial”, 
não é bem compreendido: “O que significa isso?”; ou provoca uma 
crítica, ou uma contestação veemente: “Toda música digna desse 
nome vale mais do que ser considerada funcional!”

No entanto, é aí que tudo se relaciona. Num culto que é “ser-
viço” ou “ministério”, como indica o vocábulo grego, de onde a pa-
lavra “liturgia” é tirada, tudo o que se faz, diz, mostra ou ouve é 
“rito”; um elemento de uma globalidade simbólica. Toda vez que há 
um canto, a origem do sentido não vem antes da música, mas da 
ação ritual em curso.

Resta-nos muito por fazer em nossa pastoral litúrgica para 
descobrir os fundamentos rituais das diversas formas do canto li-
túrgico. O que dizemos aqui da música vale também para os gestos 
e posturas, objetos e imagens, o estilo das orações e dos cantos.
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O movimento litúrgico que preparou e sucedeu o Vaticano II  
foi feito a partir do que era então, de imediato, perceptível e plausí-
vel: compreender e participar ativamente. Após vários decênios, so-
mos cada vez mais sensíveis ao enraizamento corporal da liturgia, 
ao seu humus bíblico e à sua dimensão estética.

Portanto, em matéria de canto, ficamos muito na periferia da 
ação litúrgica. O perigo é de “se ocupar em cantar”, sem se preocu-
par com o rito em questão. A celebração é assim permeada de can-
tos mais ou menos intermutáveis: “O que cantaremos hoje? – E por 
que escolher esse? – Porque já sabemos e gostamos dele!” Agindo 
assim, podemos, sem dúvida, ajudar de alguma forma a assembleia 
a rezar. Mas estamos colocando em relevo o papel específico do can-
to litúrgico e sabendo comunicar a graça que lhe é própria?

Para uma reflexão de conjunto

A finalidade deste livro não é somente estudar a forma musi-
cal de cada um dos cantos da missa – embora esse ponto de vista 
não seja negligenciado, se quisermos caracterizar cada ato de canto 
como tal. Trata-se, antes, de entender como a liturgia adota ou ge-
rencia diversas formas melódicas segundo os ritos, as palavras, os 
lugares, os ministros e as assembleias. A pastoral litúrgica consiste, 
então, em escolher ou criar os melhores elementos verbais e musi-
cais, para que a celebração dos mistérios cristãos manifeste o que 
ela é: Louvor a Deus Pai, por seu Verbo encarnado e no Sopro do 
Espírito Santo.

Para isso, partiremos do ponto onde se encontram o rito, a 
palavra e o som (capítulo 1). Daí poderemos reagrupar os cantos 
por gêneros e estudar o que é próprio a cada um deles. 


