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Tu, que és verdadeiramente santo,
Tu, que és a fonte de toda santidade,
Eis-nos aqui reunidos diante de ti,
E, em comunhão com toda a Igreja,
Neste primeiro dia da semana,
Celebramos o dia em que o Cristo ressuscitou dos mortos.
Por ele, que elevaste à tua direita,
Deus, nosso Pai, nós te pedimos:
Santifica essas oferendas derramando sobre elas teu Espírito;
Que elas se tornem para nós
O Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, Nosso Senhor.1

Olha, Senhor, para esta oferta 
Que tu mesmo fizeste à tua Igreja;
Concede a todos os que irão partilhar deste pão e beber desta taça
Serem reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
Para que eles sejam no Cristo
Uma oferenda viva ao louvor de tua glória.2

1 Oração eucarística II, de Hipólito de Roma (século III).
2 Oração eucarística IV, de Basílio de Cesareia (século IV).
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Preâmbulo

SERVIR EM TUA PRESENÇA

“Escolheste-nos para servir em tua presença.”1 Eis a vo-
cação da humanidade plenamente realizada em Jesus, e ins-
crita na história, ao longo dos séculos, pela Igreja. O povo 
cristão jamais poderá deixar de agradecer. Neste mundo in-
teiramente criado para cantar a glória de Deus, esse pequeno 
povo, disseminado por toda a superfície da terra, sabe-se cha-
mado e escolhido para ser a oração do mundo, para expres-
sar em seu nome esse louvor que bilhões de homens ainda 
ignoram.

“Povo de sacerdotes, povo de reis,
Assembleia de santos, povo de Deus,
Canta o teu Senhor!”2

Na Eucaristia, os membros do povo cristão redesco-
brem que são os membros do Cristo, os braços do Filho es-
tendidos para o Pai, a boca pela qual, de geração em geração, 

1 Oração eucarística de Hipólito de Roma, início do século III; Oração eucarística II do 
Ritual de Paulo VI.

2 Lucien DEISS, Cantos litúrgicos C 49.
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Jesus adora seu Pai e nosso Pai, seu Deus e nosso Deus. Na 
Eucaristia, somos, em nome do mundo, a paixão do Filho 
pelo Pai.

Eucaristia, ação de graças: encarnamos o agradecimento 
do mundo e sua súplica, seu pedido de perdão e sua alegria 
de saber-se reconciliado.

“Fazei isto em memória de mim.” O que o Cristo fez 
naquela noite, nós o fazemos. “Podeis beber a taça que vou 
beber?” O Espírito nos dá a audácia e a inconsciência de 
responder: “Podemos!”. Com a graça de Deus. Refazer os 
gestos de Jesus, o pão e o vinho compartilhados, repetir suas 
palavras, em nosso tempo, em nossa língua. Na lógica da en-
carnação, com Deus exposto aos acasos da história dos ho-
mens, a celebração da missa é certamente a mesma para to-
dos, em todos os tempos. É, contudo, sempre marcada pela 
diversidade das culturas, das mentalidades, das expressões da 
fé; diversidade à qual o Espírito não é estranho. Com a preo-
cupação, constante a cada geração, não tanto de se adaptar ao 
seu tempo, mas de abrir-se a ele, sem deixar de buscar cons-
tantemente maior proximidade com suas origens.

A missa, como veremos, inscreve-se numa história, mas 
esta “flui naturalmente”. É a história de uma fidelidade que, 
como aquela de um casal, não revive indefinidamente o epi-
sódio de seu noivado. A Tradição, etimologicamente, não é a 
conservação pelo congelamento, é a transmissão: só pode ser 
viva.

No momento em que a Igreja Católica celebra cin-
quenta anos da convocação do Concílio Vaticano II, cujas 
incidências litúrgicas foram as mais manifestas na vida da 
Igreja, pareceu-nos importante tentar salientar a origem, os 
objetivos, o conteúdo e os desafios da última reforma litúr-
gica registrada referente à missa: aquela que foi elaborada sob 
a direção e a autoridade de Paulo VI a pedido desse concílio. 
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Com o recuo do tempo, meio século de prática dessa liturgia 
em toda a Igreja Católica do Ocidente nos permite compre-
ender melhor essa missa, tal como foi restaurada na beleza de 
sua simplicidade original, para ser entregue a todos os mem-
bros da Igreja, para ser celebrada por todos. Detenhamo-nos 
a saborear esse presente do Espírito Santo.

Para além da própria reflexão histórica, litúrgica e teo-
lógica, gostaríamos de convidá-los a uma atitude de ação de 
graças, por esse “retorno ao coração da Tradição”.


