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A LITURGIA
COMUNICAÇÃO GLOBAL

Premissa: 
Deus não pode deixar de comunicar : “No princípio era o Verbo”
Toda a história da salvação, a começar pela criação, é um ato comuni-

cativo. A liturgia, como continuação da História da salvação, é comunicação 
que atualiza a redenção para o homem de todas as épocas. Que procurarei 
demonstrar? Que
– a liturgia é um grande sistema de comunicação mesmo na modernidade
– a especificidade da comunicação litúrgica: per “ritus et preces” (por “ritos 
e orações”)
– os sacramentos ao serviço da existência

1
A LITURGIA: 

GRANDE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO  
NA MODERNIDADE

A primeira impressão perante este título é de incredulidade. Não é 
verdade que na modernidade ocidental a participação na liturgia apresenta 
uma decisiva diminuição na frequência, quer da celebração eucarística quer 
dos outros sacramentos?
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1.1 Comunicação litúrgica: o que é? 

Homem moderno e homem litúrgico, modernidade e liturgia, cultu-
ra atual e oração da Igreja, modernização e reforma litúrgica, sensibilidade 
contemporânea e sensibilidade litúrgica são os termos de um confronto, de 
uma potencialidade de encontro ou os marcadores de uma distância, de uma 
impossibilidade? Se a resposta for negativa estaremos diante de um divórcio 
entre o homem contemporâneo e a salvação de Cristo, entre a nossa socieda-
de e a luz da fé:

Falando desta luz da fé, escreve o Papa Francisco: «Podemos ouvir a 
objeção de tantos dos nossos contemporâneos, quando se lhes fala desta luz 
da fé. Nos tempos modernos, pensou-se que tal luz poderia ter sido suficien-
te para as sociedades antigas, mas não servia para os novos tempos, para 
o homem tornado adulto, orgulhoso da sua razão, desejoso de explorar de 
forma nova o futuro» (Luz da fé, 2).

Ora a liturgia é sempre instrumento fundamental de diálogo, de comu-
nicação com o mundo, com a cultura moderna. A experiência religiosa cristã 
é incarnada numa ação ritual que, como afirma a Constituição Litúrgica, é 
fonte e ápice de uma vida vivida em chave evangélica. É tarefa da liturgia 
gerar e regenerar continuamente a vida de fé de cada pessoa e da comunidade 
cristã. É o que afirma o Concílio Vaticano II: «A liturgia é simultaneamente a 
meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana 
toda a sua força. Na verdade, o trabalho apostólico ordena-se a conseguir 
que todos os que se tornaram filhos de Deus pela fé e pelo Batismo se reú-
nam em assembleia para louvar a Deus na Igreja, participem no Sacrifício 
e na Ceia do Senhor. A liturgia, por sua vez, impele os fiéis, saciados com 
os «sacramentos pascais», a viverem “em perfeita união”» (Constituição 
Sacrosanctum Concilium, 10).

Que é então a liturgia?

a) É uma ação “misteriosa”, mistério de graça e de salvação, oferecida 
pelo Pai, por Cristo no Espírito, como continuação da História da salvação.

b) A liturgia realiza-se através da celebração, momento simbólico, 
ação ritual, em que se atua a oferta a Deus e a santificação do homem.

c) A liturgia é um conjunto ordenado de ações e sinais, de ritos que 
implicam os principais códices de comunicação, várias formas expressivas 
humanas. Em suma, é organizada num programa ritual. Eis o título que se 
segue.
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1.2 A liturgia, grande sistema de comunicação global
 para a modernidade

Que significa sistema? Em termos profanos quer dizer uma organi-
zação bem estruturada para exercitar um fim: no nosso caso o poder de co-
municação. E global? Pensai na formidável e invasiva rede de comunicação 
da nossa modernidade. Tanto se fala de homens como “seres digitais” e de 
jovens como “nativos digitais”. Nós, modernos, vivemos em duas praças. 
A física (a nossa cidade, o nosso bairro) e a “virtual” mas real do ambiente 
mediático: a rede, internet. O mundo – que tende para ser homogeneizado – 
resulta uma única sala, como diz M. Macluhan.

E a liturgia global porquê? a) Porque a mensagem, que compreende 
toda a existência, é dirigida a todos, é universal, é um encontro com uma 
pessoa: Cristo. b) Pela extensão: celebra-se em todo o mundo. É certo que a 
liturgia não pretende competir com o poder mediático. Parece pouca coisa 
perante o sistema comunicativo da modernidade. E no entanto é um poder 
comunicativo.

Mas que poder? Se entendemos poder como potencialidade e não 
como domínio é verdade que a liturgia tem uma enorme possibilidade de 
comunicar, isto é de narrar Deus, Jesus Cristo, a vida da Igreja, uma visão do 
mundo, da história, da salvação, da relação entre os homens, da relação com 
a natureza. Nunca devemos esquecer que a sua ação é eficaz: faz aquilo que 
diz pela intervenção divina.

Como comunica uma celebração? Não através dum discurso intelec-
tual, de uma lição, mas por ritus et preces, como diz a SC 48: «A Igreja 
procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem neste mistério de 
fé, como estranhos ou espetadores mudos, mas participem na ação sagrada, 
consciente, ativa e piedosamente, por meio duma boa compreensão dos ritos 
e orações».

O que é que se comunica? Uma existência, um modo de viver, de ser. 
Na liturgia – comunica-se uma transformação do homem, dá-se-lhe a força 
de testemunho, forma-se a um olhar, a uma visão da própria vida. A Euca-
ristia, o Batismo, as Exéquias, o Matrimónio, os sacramentos em geral, mas 
também a veneração da Mãe de Deus, como acontece aqui em Fátima, são 
os momentos mais comuns, imediatos, não só para a contínua redenção de 
crentes e, Deus queira, também de não crentes.

E a quem? A crentes e não crentes. No mesmo tempo a ação litúrgica 
mostra à modernidade a visão cristã da vida. É na liturgia que se dá a ver o 
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credo cristão: lex orandi é lex credendi”, e ao mesmo tempo lex vivendi. É 
da liturgia que os santos tiraram força e iluminação para a caridade. A Ma-
dre Teresa de Calcutá iniciava a sua jornada com a Liturgia das Horas e a 
Eucaristia. 

A liturgia é uma extraordinária comunicação do cristianismo na mo-
dernidade:

– porque Deus “por Cristo, com Cristo e em Cristo” redime o homem: 
eis a eficácia sacramental;

– porque condensa em si, através de sinais e símbolos, isto é, através 
do rito, toda a visão cristã e a comunica ao mundo.

– Esta potencialidade-poder da liturgia encontra uma confirmação, 
ainda que em sentido negativo – mesmo no mundo laico. Os regimes liberais 
sempre se preocuparam em controlar as liturgias e os seus participantes. Se 
podem, destroem ou alienam os lugares de culto. Os fiéis são sujeitos a ve-
xames, a restrições dos seus direitos, até ao risco da morte. Pensai no bispo 
Mons. Óscar Arnulfo Romero, para quem o Papa augurou uma rápida con-
clusão da sua beatificação. Tenha-se em conta a perseguição dos cristãos no 
mundo. São forças ameaçadoras as celebrações do batismo, do matrimónio, 
das exéquias, da eucaristia dominical? No entanto não são violentas, antes 
pelo contrário são aparentemente inócuas, constituídas por palavras e gestos, 
de solidariedade e de partilha de atos e valores importantes da vida como o 
nascimento, a morte, a moral.

São as celebrações litúrgicas perigosas também para a modernidade, 
pelas suas investigações, pelas suas conquistas? A minha resposta é sim. 
Pensai na fecundação artificial, no início da vida, no fim da vida, na eutaná-
sia, ou morte suave, programada mesmo nalguns países, no evolucionismo 
materialista, no dever da justiça e da caridade.

Exemplos. Na liturgia nós imaginamos uma ordem do universo segun-
do o livro do Génesis, em que o homem não adora os animais e os animais 
não são pessoas, e no entanto dignos do respeito do homem, que os não deve 
ver só sob o aspeto único da utilidade mas de “seres”: “Para o crente, o mun-
do – sugere o Papa Francisco na encíclica sobre a criação, “LAUDATO SI”, 
n. 220 – não se contempla de fora mas de dentro, reconhecendo os vínculos 
com que o Pai nos uniu a todos os seres”. Eis a verdadeira ecologia cristã: 
celebramo-la por toda a parte na liturgia das horas até no canto de Daniel 
(3,57-88.56).

O homem de hoje perdeu o sentido da hierarquia dos seres vivos. Es-
tou a pensar num autor australiano, Peter Singer, que no seu livro “Liberta-



7

ção animal” considera que a um menino recém-nascido seja indiferente no 
plano moral suprimi-lo. E entretanto adoram-se os animais; e confia-se nas 
curas holísticas de tendência oriental (baseadas na teoria de que os organis-
mos vivos e o meio ambiente funcionam juntos como um todo integrado).

2
A ESPECIFICIDADE DA COMUNICAÇÃO LITÚRGICA

Falámos abundantemente da “potência” comunicativa da liturgia. Ob-
servámos que ela comunica muitas vezes valores alternativos à sociedade. 
Vimos também que a sua comunicação pode ser deveras temida quando se 
assassina um Bispo mesmo sobre o altar. Em suma, se a cultura moderna tem 
um próprio poder de comunicação, é também verdade que a liturgia tem um 
próprio, original, e único, “poder e dever” de comunicar.

Não explicitámos suficientemente o modo de comunicar da liturgia. 
Fizemos alguns acenos à eficácia sacramental, recordou-se que lex orandi é 
lex credendi até se tornar lex vivendi. Apenas se acenou que a liturgia não é 
uma lição teórica, mas que atua por ritus et preces. Agora gostaria de entrar 
na especificidade da comunicação litúrgica diversa da catequese, da ação 
pastoral, da educação cristã, da evangelização, mesmo sendo ela a fonte e o 
ponto culminante da vida cristã.

2.1 A liturgia comunica por sinais, símbolos, ritos

A liturgia é uma ação salvífica, que implica uma intervenção divina 
mediada através da corporeidade seguindo a lógica da encarnação. O que 
significa afirmar que o ato litúrgico, não pode deixar de obedecer às leis da 
comunicação humana, sendo o corpo a palavra do homem.

É claro que há um acréscimo na comunicação litúrgica. Os sinais no 
rito devem sobretudo aludir, indicar, realizar a presença de um mistério, não 
enquanto ação oculta, obscura, mas enquanto invisível ação de Deus para 
o homem. Trata-se da comunicação simbólica da liturgia: o pão, o vinho, 
a água, o gesto de bênção, o silêncio, a música, a organização dos espaços, 
as imagens, as próprias pessoas são aspetos da expressividade humana. Na 
liturgia ouve-se, vê-se, toca-se, saboreia-se, e sentem-se os odores. Mas os 
sinais convidam a olhar para mais além. Na ação ritual dizem, ou melhor 
realizam pela mediação de Cristo, uma presença que é Salvação.
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Esta excedência, este mais, não é percebido pelos não crentes, que 
dificilmente compreendem que a liturgia seja fonte de ação, de comporta-
mentos corajosos. Para o crente os sinais, que constituem uma única grande 
ação simbólica, são mediadores da ação de Deus na história. Em suma, os 
sinais litúrgicos falam, operam um mais de cada sistema de comunicação, 
mesmo moderníssimo.

Na Igreja, na sua ação litúrgica, continua a obra de Cristo. Para falar 
aos homens Cristo assumiu carne humana, corpo humano, fez-se homem. 
Nele se recapitulam assim os modos escolhidos por Deus para comunicar 
com a sua criatura: «Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente 
aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por 
seu Filho». Assim se exprime a carta aos Hebreus (1, 1-6), que no Natal se 
lê na Missa do Dia. 

A oração eucarística quarta, para exemplificar, retoma os gestos co-
municativos da misericórdia divina, que partem do pecado de origem e se 
multiplicam na história da salvação até ao seu ponto culminante da vinda 
de Cristo: «Repetidas vezes fizestes aliança com os homens e pelos profetas 
os formastes na esperança da salvação. De tal modo amastes o mundo, Pai 
santo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes como salvador o 
vosso Filho unigénito: feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido 
da Virgem Maria, viveu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, ex-
ceto no pecado».

2.2 Competência e existência comunicativa na liturgia

Vista assim, a comunicação tem implicação antes de mais num modo 
de ser, é existência comunicativa; e exige uma competência comunicativa. O 
que é de facto a comunicação humana? Geralmente vem definida como um 
processo que estabelece uma relação dialógica entre duas ou mais pessoas 
que entre si permutam sinais para alcançar um significado comum. De facto 
é um processo interativo simbólico que permite aos indivíduos estabelecer, 
através de códigos comuns, um contato para partilhar significados, experiên-
cias, cultura, mensagem. É igual portanto a partilha.

A ação de comunicar transforma as pessoas (existência comunicativa) 
enquanto permutam entre si uma mensagem. Assim acontece na liturgia, nos 
sacramentos. A mensagem, sendo o próprio Cristo, não é só informação mas 
um encontro com Cristo que nos transforma. Assim como na vida não se 
pode deixar de comunicar, assim na fé não se pode deixar de comunicar com 
Cristo.
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a) Competência comunicativa: conhecer os sinais, símbolos, ritos 

A liturgia, enquanto comunicação, é igualmente constituída destas 
duas componentes. Os sinais são acompanhados ou melhor, são parte de uma 
ação mais complexa que é a celebração. Por isso exige da parte dos sujeitos 
celebrantes uma específica competência comunicativa. Há um texto, forma-
do por um código e por uma mensagem, que abre para o mundo da fé. E há 
um contexto, constituído por um remetente e um destinatário (celebrante e 
celebrantes - povo de Deus).

Ora a competência comunicativa diz respeito ao texto e à mensagem. 
A liturgia tem um próprio texto, constituído por códigos e mensagens pró-
prios. E – se a mensagem coincide em boa parte com o anúncio, a catequese, 
a evangelização, a reflexão teológica – a peculiaridade litúrgica está pre-
cisamente no método de transmissão, ou seja, na multiplicidade dos códigos, 
verbais e não verbais, que interagem com a mensagem. A liturgia através de 
um próprio programa ritual desvela assim uma realidade de fé enquanto a 
faz existir.

Os sujeitos celebrantes têm a obrigação moral de conhecer os sinais 
em si mesmos e no seu significado. É necessário educar para a liturgia, para 
os seus sinais.

Aqui surge um problema. Os sinais naturais, culturais, religioso-cris-
tãos, que a liturgia utiliza correm o risco de pertencerem a um único mundo 
cultural. São demasiado ocidentais? Não entro na complexidade do proble-
ma. 

b) Existência comunicativa: um novo modo de ser e de viver

Enquanto ação divina, a liturgia não só comunica a “boa notícia” mas 
fá-la ser, existir. Como? Invisivelmente mediante um sistema de sinais, orga-
nizado num programa ritual, em que os participantes entram em relação com 
Deus e entre si por obra da graça. Daí se segue que o comunicar litúrgico 
comporta um novo modo de existir, o cristão no nosso caso. 

De facto a participação na liturgia deve gerar uma mudança de vida.
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3
OS SACRAMENTOS: COMUNICAÇÃO EXISTENCIAL 

Procuremos agora tomar em consideração alguns sacramentos para 
aprofundar a sua força comunicativa existencial mesmo na modernidade. 
Existencial é uma comunicação litúrgica que modifica a vida, refere-se ao 
sentido do existir, à necessidade de salvação para cada homem no dirigir a 
contingência da vida.

Mas existencial refere-se não só ao sentido da vida de cada um, mas ao 
nós, ou seja às comunidades cristãs. A comunicação litúrgica gera comunida-
des que celebram em todo o mundo, dando testemunho universal. A liturgia 
torna-se uma grande rede de redenção e ao mesmo tempo uma grande, imen-
sa comunidade que partilha a mesma fé e lê a existência individual e social 
com critérios semelhantes, celebrados e vividos na liturgia.

As liturgias celebradas no mundo é como se fossem celebradas numa 
única praça, a de Jerusalém depois da vinda do Espírito Santo, onde as lín-
guas diversas, isto é a diversidade dos povos, não devem ser um obstáculo 
à comunicação de salvação oferecida pelos apóstolos. É a alternativa à con-
fusão da Torre de Babel. No fundo a intensificação das grandes celebrações 
da liturgia, a partir de modo particular de João Paulo II e agora continuadas 
por Francisco, realizam em São Pedro ou nas viagens apostólicas a praça de 
Jerusalém.

Dito isto gostaria de mostrar como cada sacramento tem uma dupla 
valência: religiosa obviamente, mas também por assim dizer “civil”, “laica”.

3.1 O batismo

É o sacramento que planta a raiz humana no próprio Deus, na grande 
e imensa família do Pai, na comunidade cristã. Para quem perde as suas ori-
gens, ofuscando a própria identidade para depois a procurar em formas vio-
lentas, a grande família do Pai não poderia constituir uma nova referência? 
A Europa vai perdendo este enraizamento, enquanto oferece uma identidade 
neoiluminista, a-religiosa, para os novos povos que habitam entre nós. O 
batismo, para além de qualquer instrumentalização, significa para o homem 
(ocidental e não só) a inserção numa história de sentido, uma inserção numa 
comunidade universal, a Igreja. É proselitismo isto? Redução da liberdade de 
consciência e de religião?
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O batismo, fazendo de uma criança, de um homem, um filho de Deus, 
confere-lhe uma dignidade incomensurável. Esta dignidade “sacra” vai re-
forçar a inviolabilidade da criança como de todo o ser humano, enquanto 
nele existe uma marca profunda de infinito. É, em termos mais laicos, um 
ulterior enraizar e reforçar os direitos humanos. Por isso nenhuma lei e ne-
nhuma política poderá dizer-se superior a esta dignidade.

3.2 A eucaristia

Exprime a refeição, ou seja a necessidade que o homem tem de nutrir-
se, mas também de não viver só de pão. Por esta razão o pão e o vinho remetem 
para a raiz material da existência, mas não forma a única componente, que 
reduz trabalho e existência a puro facto económico.

A eucaristia é comer juntos, gera comunidade, comunhão e partilha de 
valores e de atitudes, entre os quais o acolhimento e a caridade. Não aceita 
por isso discriminações de riqueza, de raça ou de cultura. Assinala o tempo 
como dom de Deus e como “festa” que é também repouso do trabalho para 
uma regeneração interior. Festa que não coincide com a ideia de “week end”.

Se a eucaristia for transmitida (representada) no sistema medial torna-
se uma grande catequese que forma quase uma espécie de “corpo místico” 
dos crentes cristãos e ao mesmo tempo relaciona comunidades diversas, que 
se podem sentir encorajadas na perseguição.

3.3 A penitência

A experiência do mal moral pertence ao homem. Certamente por 
vezes a transgressão carrega consigo o fascínio do desafio a Deus e aos 
homens, ao mesmo tempo que se sente ultrapassar todos os limites. Também 
o homem moderno experimenta a angústia do mal, a sua dramaticidade, a sua 
violência. Todavia a angústia é também invocação de salvação e redenção.

A penitência, a misericórdia de Deus atuadas no sacramento por um 
lado oferecem um critério de leitura do pecado à luz da palavra de Deus, por 
outro recompõem a integridade pessoal que se traduz numa necessidade de 
perdão, de reparação. O mal não é irreparável, a pessoa não deve deixar-se 
tomar pelo desespero: sente-se como “recuperável”.

A penitência reintegra na ressurreição de Cristo depois de se ter 
passado pela morte do pecado. Pensemos na Sexta Feira Santa, “In passione 
Domini”, e depois na Vigília na noite santa, que transformam o pecador num 
sujeito positivo, isto é ressuscitado. O mal não triunfa, a pedra é removida.
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Aqui há também uma valência civil da penitência relacionada com o 
direito penal. A pena, o cárcere, no nosso direito têm um significado medicinal 
não vindicativo. A pessoa que peca não é condenada para sempre por Deus, 
se pede perdão e se arrepende. Assim a penitência anuncia à sociedade a 
possibilidade de se recuperar e se tornar um sujeito operador de bem. Enfim, 
o perdão, como ato de misericórdia que exclui o ódio e a vingança, tem um 
grande valor humano na família como na sociedade.

3.4 A unção dos enfermos

Não obstante a desejada ou suposta omnipotência da medicina e do 
bem estar, a doença pode levar-nos às situações limite, de confim, de impo-
tência, de fim de vida.

A ciência mesmo quando cura não sabe porque o faz, enquanto que 
sozinha não pode demonstrar se o mundo e a vida têm um significado.

Na ausência de significados, na dor o óleo dos enfermos é remédio: 
evita a solidão do trespasse, revela um sentido e ao ficar ou ao partir deste 
mundo. O óleo dos enfermos enquanto tende a curar a alma volta-se também 
para o corpo. É a atenção a toda a pessoa, corpo e espírito, porque Cristo 
cura no corpo e na alma com os seus milagres. Daqui o cuidado pastoral dos 
doentes. Daqui o dever da sociedade de prestar cuidado ao doente.

3.5 O matrimónio

A afetividade, que se faz casal, realiza uma extraordinária unidade. 
Igualmente conhece as incertezas, as debilidades humanas, os egoísmos, as 
dúvidas sobre a diversidade de género. O matrimónio é portanto desde sem-
pre atormentado e é expressão de amor, melhor, sinal de um raio de Luz 
divina, de Amor divino, que resplende na fragilidade do casal e da família. 
Com razão Paulo fala de um mistério grande (Ef 5, 32).

E no entanto o matrimónio cristão continua a acreditar que a Aliança 
de Deus com o seu povo, embora traída também pelo povo hebreu, pode ser 
sempre retomada no matrimónio cristão.

Assim a fidelidade de dois seres humanos é chamada a ser sinal de 
uma fidelidade maior: de Deus para com o homem mesmo quando a parte 
humana chegue à traição, à rotura da aliança.

Agora a Igreja católica no seu Sínodo procurará encontrar os modos 
para exprimir também a misericórdia no fracasso. Deus não abandonou o seu 
povo na transgressão da Aliança.
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3.6 A confirmação

Etapa simbólica da vida, apresenta-se como um caminho de respon-
sabilização, do tornar-se adulto. “Pertence ao nascimento dos cristãos e 
constitui um seu momento de desenvolvimento”. Deus crê na capacidade do 
homem de ser um protagonista responsável, a quem se pode confiar a tarefa 
de se humanizar e de humanizar a história. Por esta razão necessita de um 
quadro axiológico, de valores, que lhe permita entrever a fresta, a direção da 
própria vida sustentado pelo conselho do Espírito Santo. Não para o caso das 
escolhas a fazer mas como guia do espírito.

Podemos também perder-nos na vida, no realismo e no ceticismo sem 
esperança, mas no fim está o Espírito que reforça o nosso discernimento. O 
Espírito não tira nada ao homem, antes aumenta a sua autonomia, enquanto 
lhe pede que seja criativo e use todas as suas energias racionais e práticas 
para si e para todos.

São estas duas valências humanas, civis, laicas, próprias deste sacra-
mento.

3.7 A ordem sacra

A dimensão do poder comporta um exercício de soberania sobre os 
outros. A sua ética exige que seja para o bem de todos, de modo que os 
homens jamais sejam tratados como instrumentos em vez de pessoas. Hoje, a 
possibilidade de domínio é bastante ampla, porque riqueza e conhecimento, 
dois enormes poderes, aliaram-se, muitas vezes contra os pobres. Os dois 
poderes deviam ser contrapesados com a democracia mas também ela é 
limitada pela participação e o desconhecimento dos problemas tão complexos 
da economia e da ciência.

A ordem sacra exprime um “poder”? O sacramento da ordem surge 
de uma intervenção do Espírito Santo que torna os eleitos presença atual e 
operante do sacerdócio de Cristo. Está ao serviço da Igreja para edificar a 
comunidade dos cristãos. Pela sua natureza promete e atua um diferente uso 
do poder histórico enquanto é presença do ministério sacerdotal de Cristo.

Historicamente também o sacerdócio ministerial se inculturou em 
diversas formas de governo, de guia da comunidade. Jamais deve ceder à 
tentação de permutar formas de domínio do poder temporal. Pelo contrário é 
chamado a manifestar o primado da exemplaridade cristológica. No ministro 
ordenado, na sua vida, como na direção da comunidade deve manifestar-se 
a fidelidade ao serviço que se atua em três múnus: docendi, sanctificandi, 
gubernandi. É necessário evitar toda a tentação de domínio político, 
económico, cognoscitivo, financeiro.



Conclusão

Na liturgia está inscrita e é comunicada uma abertura ao Mistério, 
ao Outro, para se reencontrar a si mesmo. A pessoa e as comunidades são 
ajudadas a crescer, a criar, a gerar um mundo novo.

A liturgia não comunica o sono das consciências mas ativa um mundo 
de valores para a pessoa e a sociedade. É uma comunicação eficaz, em 
todo o campo, não inteletualística mas experiencial que se serve de uma 
multiplicidade de códigos comunicativos.

A liturgia transfere energias, acumuladas no espaço celebrativo, para 
outras esferas da vida pessoal e social.

Don Bruno prof. Cescon






