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APRESENTAÇÃO

A Associação dos Liturgistas do Brasil (ASLI) tem por fina-
lidade incentivar e promover, entre os seus membros, a 
pesquisa científica de temas que possam contribuir com a 

reflexão litúrgica. Diante disso, temos a alegria de apresentar o quar-
to livro da coleção “Atualização Litúrgica”.

Neste volume, temos uma importante contribuição de Andrea 
Grillo, professor de Teologia Sacramental e Filosofia da Religião 
no Pontifício Ateneu de Santo Anselmo (Roma) e na Abadia de 
Santa Justina (Pádua), com o texto: Liturgia, Vaticano II e refor-
ma litúrgica: uma urgente releitura. O caminho a ser percorrido 
passa pelos temas da liturgia da Palavra, Liturgia das Horas, piedade 
popular, música litúrgica e espaço litúrgico. Cada artigo vai desper-
tando o desejo de seguir adiante, e cada autor tem seus questiona-
mentos e luzes que nos fazem confrontar os desafios da ciência e da 
prática litúrgica, principalmente da Igreja no Brasil.
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Do rito ao anúncio da Palavra: o leigo na vivência do mi-
nistério de leitor após o Concílio Vaticano II e a inclusão da 
mulher no exercício do ministério instituído de leitorado e 
acolitado pelo papa Francisco. Padre Rogério Lemos convida-
-nos a aprofundar a participação dos leigos e leigas no ministério 
de leitores, bem como os novos horizontes que vislumbramos, 
com a instituição desse ministério também às mulheres, a partir da 
iniciativa do papa Francisco. Assim destaca o autor: “O objetivo 
da presente reflexão não é apenas dar enfoque ao papel da mulher 
na ação litúrgica do Rito Romano, mas colaborar na compreen-
são do papel do leigo na vivência do ministério de leitorado, e 
redescobrir a sua beleza e contribuição na participação da obra 
da salvação”.

Com A mistagogia da mesa da Palavra à luz de Neemias 
8,1-12, padre Ademilson Tadeu Quirino e padre José Geraldo de 
Gouveia conduzem-nos a uma belíssima reflexão sobre as origens 
da catequese mistagógica no ambiente cristão e judaico, despertan-
do para uma reflexão que possibilita a valorização da mesa da Pala-
vra como lugar privilegiado para a evangelização.

Liturgia das Horas no Brasil pós-Vaticano II: contribui-
ções da CNBB à implementação da reforma litúrgica, de Ar-
naldo Antonio de Souza Temochko, parte dos desafios que temos 
hoje para vivenciar as celebrações da Liturgia das Horas. O autor 
apresenta-nos os esforços feitos pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil para uma autêntica reforma litúrgica e a descober-
ta dos valores e sentidos dessa forma de rezar da Igreja. 

No caminho da piedade popular, André Luiz Bordignon Mei-
ra traz o tema A contribuição da piedade popular na vida litúr-
gica das comunidades de comunidades. Destaca a piedade po-
pular trabalhada pelo papa Paulo VI e as cartas conciliares de dom 
Helder, como uma “contribuição riquíssima para a compreensão 



APRESENTAÇÃO | 11

desta sementeira durante o Concílio, e também para a da Igreja do 
Brasil”, destaca.

Padre Jayder Oliveira dos Santos ajuda-nos a refletir sobre a 
música litúrgica, abordando, neste volume, um tema importante e 
desafiador para nossas comunidades: O canto litúrgico na celebra-
ção do matrimônio. Ele destaca que “o presente estudo tem por 
objetivo analisar as possibilidades do canto e da música contidos no 
Ritual do Matrimônio (RM), considerando os princípios e os critérios 
conforme os documentos da Igreja, sua função ministerial no rito, e, 
ainda, considerar a contribuição da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) para o repertório litúrgico-musical nesse âmbito”.

Ainda no ambiente da música litúrgica, dom Jerônimo Perei-
ra Silva, osb, apresenta-nos o tema da Reforma litúrgica no am-
biente monástico beneditino do Brasil. O autor convida-nos a 
perceber que a prática litúrgica vivenciada pelos beneditinos não 
ficou presa ao passado, mas, pelo contrário, contribuiu – e muito – 
para a reforma litúrgica da Igreja no Brasil. 

Concluindo os temas da música litúrgica pertinentes para nos-
sas comunidades, Adenor Leonardo Terra aborda O uso do estilo 
gospel na música litúrgica: é possível? O artigo “pretende trazer 
à tona essa problemática e, a partir das orientações sobre a música 
litúrgica contidas nos documentos da Igreja, avaliar a sua admissibi-
lidade ao rito católico romano e, se for o caso, orientá-la, conside-
rando a realidade da Igreja no Brasil”, destaca.

Na área da teologia sacramental, o frei Luis Felipe C. Marques 
apresenta-nos o tema O quarto sacramento entre dinâmicas, 
tensões teológicas e surpresas de uma nova época. Uma rica 
reflexão sobre a prática do sacramento da penitência ao longo da 
história e os desafios que permanecem no contexto atual. 

Por fim, na área do espaço litúrgico, a irmã Lucy Terezinha 
Mariotti convida-nos ao tema A arte litúrgica: beleza infinita em 
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expressões finitas. A proposta “tem como referência a natureza 
da liturgia enquanto realidade teândrica, ação que nasce da gratui-
dade divina e movimento de resposta, de quem a acolhe, em forma 
de celebração”, destaca.

Desejamos que cada artigo possa contribuir com a evolução 
do pensamento litúrgico na Igreja do Brasil e na prática das comu-
nidades eclesiais. Em nome da diretoria da ASLI, somos gratos a 
todos que se empenharam na publicação desta obra.

Padre Kleber Rodrigues da Silva
Presidente da Associação dos Liturgistas do Brasil


