CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO
E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS
Prot. N. 394/21

DECRETO APLICATIVO DAS DISPOSIÇÕES DO CÂN. 838
DO CÓDIGO DE DIREITO CANÓNICO

P ROÉMIO
Na sequência da promulgação do Motu Proprio Magnum Principium do
Sumo Pontífice Francisco, com o qual se alteraram as normas dos §§ 2 e 3 do
cân. 838 do C.I.C., é preciso corrigir tudo o que de contrário estiver prescrito nas
Institutiones generales [Instruções Gerais] e nos Praenotanda [Preliminares] dos
livros litúrgicos, bem como em Instruções, Declarações e Notificações publicadas
por este Dicastério segundo as normas dos §§ 2 e 3 do cân. 838 do C.I.C. 1983.1
Isto vale sobretudo para a Institutio generalis Missalis Romani [Instrução Geral
do Missal Romano] do ano 2002 e 2008, para os Praenotanda [Preliminares] das
segundas edições do De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, do
Ordo celebrandi Matrimonium e das edições do De Exorcismis e do Martyrologium Romanum, e especialmente das Instruções Varietates legitimae e Liturgiam
authenticam. Deve ter-se em conta também que tudo o que se diz nos Decretos de
promulgação dos diversos livros litúrgicos, sempre que faça referência à autoridade
ou à competência jurídica das Conferências Episcopais e deste Dicastério acerca
das adaptações e traduções dos textos em língua vernácula, deve interpretar-se
segundo a letra e o espírito do novo cân. 838.2
1

2

Franciscus, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Magnum Principium quibus nonnulla in can 838 Codicis
Iuris Canonici immutantur: AAS 109 (2017) 967-970.
Cf. Magnum Principium: AAS 109 (2017) 969: «Consequenter interpretari oportet sive art. 64 § 3 Constitutionis Apostolicae Pastor Bonus sive alias leges, praesertim in libris liturgicis contentas, circa eorum
translatione».
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Na sequência do referido Motu Proprio, esta Congregação para o Culto Divino
e a Disciplina dos Sacramentos, considerou ser seu dever interpretar e, na medida
do necessário, esclarecer as leis litúrgicas que emanou nesta matéria, de modo a
«ajudar as Conferências Episcopais a desempenharem as suas competências e
a empenhar-se cada vez mais na promoção da vida litúrgica da Igreja Latina».
Portanto, de acordo com o espírito do Motu Proprio, na primeira parte deste
Decreto de novo se recordam, interpretam e corrigem as normas, a disciplina e os
procedimentos em matéria de tradução dos livros litúrgicos e da sua adaptação, de
modo especial no que diz respeito às competências da Congregação para o Culto
Divino e a Disciplina dos Sacramentos e das Conferências Episcopais, ressalvando
a competência da Congregação para a Doutrina da Fé e as aprovações reservadas
ao Sumo Pontífice; na segunda parte indicam-se algumas “variationes”, após as
já publicadas no ano 1983,3 a introduzir nas novas edições dos livros litúrgicos.
I
NOR MAS E P ROC EDIM E NTOS
1. Os livros litúrgicos reformados pela autoridade dos santos Sumos Pontífices
Paulo VI e João Paulo II, que decretaram a sua publicação e obrigatoriedade para o
Rito Romano, são destinados à celebração litúrgica. Contêm as leituras bíblicas, as
orações da Igreja, os cantos a executar e outros textos. Pertencem-lhes também as
Institutiones generales e os Praenotanda,4 que expõem a teologia, a espiritualidade,
a pastoral, a estrutura e a disciplina de cada celebração. Estes livros compostos em
língua latina5 veiculam a tradição que, per ritus et preces, exprime a fé da Igreja.6
Por isso o seu conteúdo não é de modo algum propriedade de pessoas singulares
ou de grupos de fiéis, visto que manifesta a oração e a vida da Igreja.

3
4

5
6

Cf. Decretum: Notitiae 19 (1983) 540-541.
Cf. Conc. Oecum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 63b: AAS 56 (1964) 117;
Consilium as Exsequandam Constitutionem de Sacra Liturgia, Declaratio circa interpretationes
textuum liturgicorum «ad interim» paratas: Notitiae 5 (1969) 68; Sacra Congregatio pro Sacramentis
et Cultu Divino, Epistula ad Praesides Conferentiarum Episcoporum de linguis vulgaribus in S. Liturgiam
inducendis Decem iam annos, n. 3: Notitiae 12 (1976) 301-302.
Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 36 § 1; Codex Iuris Canonici, can. 838 § 2.
Cf. Sacrosanctum Concilium, nn. 48 et 59; Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogmatica de divina revelatione Dei
Verbum, n. 8: AAS 58 (1969) 821; Sacra Congregatio Rituum, Instructio ad exsecutionem Constitutionis
de sacra Liturgia recte ordinandam Inter Oecumenici, n. 6: AAS 56 (1964) 878.
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2. Os livros litúrgicos do Rito Romano em língua latina são promulgados em
editio typica pela Sé Apostólica, que detém os respetivos direitos de propriedade
(copiright).7 O “concordat cum originali” é atestado pela Congregação para o Culto
Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Para as edições seguintes (aliae editiones
necnon editiones emendatae vel auctae) vale o mesmo princípio. Podem usar-se a
partir da sua publicação, realizada normalmente pela Tipografia Vaticana e difundidos pela Libreria Editrice Vaticana.
3. Para imprimir ou reimprimir esses livros latinos para o uso litúrgico (editio
typica vel iuxta typicam) deve obter-se de cada vez a licença da Congregação para
o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Para as editiones iuxta typicam
os editores deverão, além disso, firmar um contrato com a Administração do
Património da Sé Apostólica ou, a mandato seu, com a Libreria Editrice Vaticana.
Análogas autorizações são requeridas também para a difusão mediante internet de
livros litúrgicos ou de partes deles.8
4. Ao reformar os livros litúrgicos do Rito Romano, segundo o espírito das
determinações do Concílio Vaticano II, tiveram-se em conta quer a necessidade
da sua tradução nas línguas faladas quer a sua adaptação à variedade cultural dos
povos, bem como as problemáticas inerentes a esse trabalho. A tal respeito não se
deve esquecer que:
a) as traduções dos livros litúrgicos, enquanto parte dos próprios ritos, são
voz da Igreja que celebra os divinos mistérios, e têm o mesmo valor dos
textos litúrgicos em língua latina.9 Portanto devem tender a tornarem-se
línguas “litúrgicas” e, não obstante a sua variedade, manter sempre a una
e idêntica voz da Igreja, a una e idêntica “lex orandi”. Por isso, as versões
dos livros litúrgicos não podem ser deixadas ao arbítrio das pessoas particulares mas, confiadas à responsabilidade dos Bispos, devem ser aprovadas pelas suas Conferências;
b) para o bem pastoral dos fiéis, para além das adaptações já previstas nos
livros litúrgicos, da competência de quem preside às celebrações, há tam-

7
8

9

Cf. Segreteria di Stato, Decreto, 13 maggio 2005: AAS 97 (2005) 798-799.
Para as edições de textos litúrgicos, mesmo parciais, para uso não litúrgico (estudo, subsídios) valem as normas
do Codex Iuris Canonici, can. 826 § 3.
Cf. Paulus VI, Allocutio in aula Clementina habita iis qui operam dant liturgicis textibus in vulgares sermones
convertendis, cum Romae Conventum agerent, 10 novembris 1965: AAS 57 (1965) 968.
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bém outros tipos de adaptações, necessárias ou úteis, deixadas à decisão
e aprovação das Conferências Episcopais.
5. «Segundo o que está expresso na Constituição Sacrosanctum Concilium,
particularmente nos artigos 36 §§ 3-4, 40 e 63, e na Carta Apostólica Motu Proprio
Sacram Liturgiam, n. IX»10, o Motu Proprio Magnum Principium modificou a
normativa canónica de modo que «apareça melhor a competência da Sé Apostólica acerca das traduções dos livros litúrgicos e das adaptações mais profundas,
entre as quais se podem incluir também eventuais textos novos a inserir neles,
estabelecidos e aprovados pelas Conferências Episcopais».11 Consequentemente
também «o direito e a responsabilidade das Conferências Episcopais» são esclarecidos, facilitando a fraterna «colaboração entre a Sé Apostólica e as Conferências
Episcopais»12 em ordem à publicação dos livros litúrgicos nas línguas correntes.
6. Como consequência do Motu Proprio é necessária uma renovada interpretação das normas aplicativas até agora emanadas acerca das adaptações e traduções
para a liturgia. Entretanto, deve ter-se presente que «os critérios indicados foram
e continuam a ser úteis em termos gerais e, na medida do possível, deverão ser
seguidos pelas Comissões litúrgicas como instrumentos adequados».13
7. Recolhem-se aqui as linhas mestras e as prescrições relativas às competências quer das Conferências Episcopais quer da Congregação para o Culto Divino
e a Disciplina dos Sacramentos. Os atos da recognitio e da confirmatio, descritos nos números seguintes 43 e 45, são necessários para ultimar as decisões das
Conferências Episcopais e manifestam a comunhão que liga o Romano Pontífice
aos Bispos.14
Responsabilidades e Competências das Conferências Episcopais
8. À luz do cân. 838 §§ 2 e 3, compete à Conferência Episcopal publicar os
livros litúrgicos, tendo presente que neles há traduções de textos originais lati10
11
12
13
14

Magnum Principium: AAS 109 (2017) 969.
Ibid., 969.
Ibid., 968-969.
Ibid., 968.
Cf. Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogmatica de Ecclesia Lumen gentium, n. 23: AAS 57 (1965) 27; Codex
Iuris Canonici, can. 333 § 2.

130

Boletim de Pastoral Litúrgica, 183–184

nos e adaptações já previstas nos próprios livros, que necessitam de confirmatio;
pode também haver neles uma adaptação mais profunda (cf. SC, n. 40) que, ao
invés, não esteja indicada nos livros litúrgicos típicos e que, por isso, precisa de
recognitio. Tanto para a confirmatio como para a recognitio o procedimento de
aprovação por parte da Conferência Episcopal far-se-á segundo a norma do cân.
455 § 2 do C.I.C.
A Conferência Episcopal aprova as adaptações dos livros litúrgicos segundo a
norma do direito (cf. cân. 838 § 2)
9. A adaptação mais profunda do Rito Romano (cf. SC n. 40), salvaguardando
sempre a sua unidade substancial atestada nos livros litúrgicos típicos, é motivada
por instâncias culturais (práticas rituais, símbolos, gestos) e não por outras razões;
fala-se, com efeito, de “inculturação” do Rito Romano.15 Trata-se, a saber, de
exprimir ritualmente, mediante tipologia de gestos e símbolos, o mesmo conteúdo
expresso por gestos e símbolos tradicionais do Rito Romano. Há outros casos de
adaptação, como os Calendários particulares16 ou textos peculiares sugeridos por
exigências pastorais.
10. A Conferência Episcopal avalia as eventuais adaptações a fazer não indicadas na editio typica, incluindo a formulação de novos textos, e aprova-os.17
O processo de estudo é confiado à Comissão Episcopal para a Liturgia que, em
concertação com a Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé, poderá recorrer
à colaboração de peritos.18 Em seguida, o Presidente da Conferência Episcopal
transmite as atas das decisões dos Bispos à Sé Apostólica para a devida recognitio,

15

16

17
18

Cf. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, De liturgia romana et inculturatione.
Instructio Quarta «ad exsecutionem constitutionis Concilii Vaticani Secundi de Sacra Liturgia recte ordinandam» (ad Const. art. 37-40) Varietates legitimae, nn. 31-32: AAS 87 (1995) 300-301.
Cf. Paulus VI, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Normae universales de anno liturgico e novum
Calendarium Romanum generele approbantur Mysterii paschalis: AAS 61 (1969) 222-226; Calendarium
Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Naticano II instauratum actoritate Pauli PP. VI
promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum. Editio typica, 1969, Normae universales de Anno liturgico
et de Calendario, nn. 48-55, pp. 17-19, e também Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici
Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP II cura recognitum,
Editio typica tertia, Typis Vaticanis 2008, pp. 99-100; Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Instructio
de Calendariis particularibus atque Officiorum et Missarum Propriis recognoscendis Calendaria Particularia.
Cf. Varietates legitimae, n. 64.
Cf. ibid., nn. 30, 65.
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com um relatório explicativo das opções feitas e do iter seguido, à luz das disposições vigentes.19
11. Eventuais adaptações para uma ou mais zonas de um País, necessitam
sempre da aprovação da Conferência Episcopal. Isso permite uma avaliação mais
alargada e prudente das opões particulares.
12. As adaptações mais profundas, após a recognitio, fazem parte dos livros
litúrgicos de uma determinada Conferência Episcopal, e devem ser impressos com
uma indicação tipográfica que os assinale como particularidades próprias. Não
podem, portanto, ser adotados nos livros de uma outra Conferência Episcopal, sem
que esta os aprove por sua vez e requeira a recognitio da Sé Apostólica.
A Conferência Episcopal prepara as versões dos livros litúrgicos nas línguas
correntes e aprova-as, pedindo a confirmação antes da publicação (cf. cân. 838
§ 3)
A Língua
13. A preparação da versão dos livros litúrgicos supõe um quadro valorativo
que tenha em conta, antes de mais, a língua, 20 as suas prerrogativas e a sua difusão,
tendo em vista o futuro próximo do seu uso, a partir da sua aprendizagem por parte
das novas gerações. A adoção na liturgia das línguas vernáculas deve ter em conta,
nomeadamente, que o critério fundamental é a participação do povo nas celebrações
litúrgicas e não conveniências de outro tipo, como perspetivas sócio identitárias.
14. Compete à Conferência Episcopal decidir qual a língua ou línguas a adotar
na liturgia para o âmbito da sua competência, avaliando se e como seja viável o
processo de tradução de todos ou de alguns livros litúrgicos típicos, do livro inteiro
ou apenas das partes dele mais diretamente necessárias ou úteis para favorecer a
participação do povo na liturgia.21

19
20
21

Cf. ibid., nn. 65-69.
Cf. ibid., n. 28; Decem iam annos, n. 1.
Por ex., leituras bíblicas, Salmos, cantos, elementos do ordinário da Missa, principais fórmulas dos vários
Ritos.
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15. Uma condição basilar prévia é a existência da versão da Bíblia numa determinada língua, aprovada pela Conferência Episcopal.22 Efetivamente, os textos da
Sagrada Escritura são a fonte primária e iniludível da liturgia,23 indispensável para
a formação de uma língua litúrgica.24
16. A decisão da Conferência Episcopal acerca da adoção e alargamento de
uma determinada língua na liturgia é transmitida à Sé Apostólica para a devida
confirmatio,25 sem a qual não convém começar a empreender o trabalho de tradução.
O processo de tradução
17. A experiência dos anos recentes ensinou que a obra de tradução dos textos
bíblicos e litúrgicos é um trabalho complexo. Visto que a grave responsabilidade
nesta matéria incumbe sobre os Bispos, a Conferência Episcopal deve encarregar-se dela diretamente,26 valendo-se da necessária colaboração de pessoas idóneas,
incluindo peritos formados na tradução do latim litúrgico e com o auxílio dos
meios adequados,27 entre os quais a preparação de uma ratio translationis e de um
dicionário para as expressões litúrgicas não bíblicas.
18. Um papel decisivo é desempenhado pela Comissão Episcopal para a
Liturgia.28 Os Bispos, que são responsáveis pelas decisões, devem assessorar-se
por um grupo estável de peritos para assegurar a continuidade do trabalho. A
fim de garantir numa dada língua a correta e íntegra expressão da fé da Igreja
católica, transmitida segundo o seu ensinamento e o vocabulário adequado, é
evidente a necessidade do parecer da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé.
22

23
24

25
26

27
28

Cf. Codex Iuris Canonici, can. 825 § 1; Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani
II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Lectionum Missae, editio typica altera, Libreria
Editrice Vaticana 1981, Praenotanda, n. 111; cf. Institutio generalis Missalis Romani, n. 391.
Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 24.
Cf. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Instructio tertia ad Constitutionem de Sacra Liturgia recte
exsequendam Liturgicae instaurationes, n. 2: AAS 62 (1970) 695-696; Varietates legitimae, nn. 23, 28, 53;
Institutio generalis Missalis Romani, n. 391.
Cf. Sacrosanctum Concilium, 36 § 3; Decem iam annos, n. 1.
Cf. Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II Interpretandis, Responsa ad proposita dubia
I. De Conferentiis Episcopalibus: AAS 60 (1968) 361-362; Ioannes Paulus II, Litterae Apostolicae Motu
Proprio datae de theologica et iuridica natura Conferentiarum Episcoporum Apostolos suos, n. 15: AAS 90
(1998) 651.
Cf. Inter Oecumenici, n. 40b.
Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 44.
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As decisões finais competem à Conferência Episcopal, organismo que permite a
todos os Bispos com direito de voto partilhar a sua competência de mestres do
povo de Deus, sendo a oração litúrgica a mais clara manifestação do que a Igreja
crê e deve crer.
19. Com efeito, «a finalidade das traduções dos textos litúrgicos e dos textos
bíblicos, para a Liturgia da Palavra, é anunciar aos fiéis a palavra da salvação
em obediência à fé e exprimir a oração da Igreja ao Senhor. Para tal, é preciso
comunicar fielmente a um determinado povo, mediante a sua própria língua, o
mesmo que a Igreja quis comunicar a outro mediante a língua latina. Embora
a fidelidade nem sempre se possa julgar a partir de cada palavra, mas sim no
contexto de todo o ato de comunicação e segundo cada género literário, todavia há
termos peculiares que devem ser considerados também no contexto da fé católica
integral, dado que qualquer tradução dos textos litúrgicos deve ser congruente
com a sã doutrina».29
20. O cân. 838, § 3 pede às Conferências Episcopais para «preparar fielmente as versões dos livros litúrgicos nas línguas correntes». O advérbio fielmente
comporta uma tríplice fidelidade: antes de mais ao texto original, em seguida à
língua peculiar em que se traduz e, por fim, à compreensibilidade do texto por
parte dos destinatários, instruídos no vocabulário da revelação bíblica e da tradição
litúrgica.
21. Fidelidade, antes de mais, ao texto original, ou seja, à língua latina,
presente nos livros litúrgicos típicos do Rito Romano. É claro que, tratando-se de
tradução, o texto latino é sempre a referência em caso de dúvida acerca do sentido
correto. Não se pode excluir, mas em segundo lugar, que outras versões dos textos
litúrgicos em línguas mais difundidas, já confirmadas pela Sé Apostólica, possam
também ser utilizadas como auxílio à interpretação.
22. Fidelidade em seguida à língua em que se faz a tradução, atendendo a
que todas as línguas têm as suas próprias peculiaridades. A diligência da tradução
consiste em conjugar o respeito pelo carácter próprio de cada língua com o verter
«plenamente e fielmente o sentido do texto original latino».30

29
30

Magnum Principium: AAS 109 (2017) 968.
Institutio generalis Missalis Romani, n. 392.
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23. Fidelidade, por fim, à compreensibilidade e às “necessidades espirituais”31
dos destinatários, tendo em conta que «o texto litúrgico, enquanto sinal ritual, é
meio de comunicação oral».32 O trabalho de tradução exige, além do mais, atenção aos diversos géneros literários (orações presidenciais, aclamações, cantos,
monições, etc.) bem como ao facto de que há textos destinados à proclamação,
à escuta, a serem proferidos em coro. Pressupõe-se que a linguagem litúrgica –
termos, elementos, sinais – precisa de ser explicada na catequese à luz da Sagrada
Escritura e da tradição cristã.
24. A tradução diz respeito a todo o livro, incluindo documentos como Constitutiones Apostolicae, Institutiones, Praenotanda. Havendo motivos que possam
aconselhar proceder por partes, especialmente em relação ao Missal, com o seu
Leccionário, e à Liturgia das Horas, importa ter presente a coerência interna do
livro e a observância dos mesmos critérios na tradução de vocábulos e da terminologia rubrical.
25. Merece especial cuidado a tradução de textos litúrgicos de maior relevância. São textos relevantes, segundo o princípio “lex orandi – lex credendi”, o Ordo
Missae,33 e de modo especial as Orações eucarísticas,34 a fórmula da Profissão de
fé, a Oratio dominica. Também as respostas dos fiéis e as aclamações comuns,
muitas vezes inspiradas em textos da Sagrada Escritura, são expressões que precisam de uma tradução cuidada para favorecer a sua estabilidade no tempo e evitar
mudanças contínuas. As fórmulas sacramentais são aprovadas pelo Santo Padre.35
26. Quando uma língua é falada em diversas nações é, sem dúvida, conveniente adotar a mesma tradução, sobretudo para os textos litúrgicos relevantes.36
O augúrio, sempre reafirmado nestes anos, é que as versões dos textos litúrgicos
31

32
33
34

35

36

Cf. Sacra Congregatio por Cultu Divino, Litterae circulares de normis servandis quoad libros liturgicos
in vulgus edendos, illorum translatione in linguas hodiernas peracta Dum toto terrarum, n. 3: AAS 66 (1974)
99.
Magnum Principium: AAS 109 (2017) 968.
Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 22, § 3; Liturgicae instaurationis, n. 3a.
Cf. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Litterae circulares ad Conferentiarum Episcopalium Praesides
de Precibus eucharisticis Eucharistiae participationem: AAS 65 (1973) 340-347.
O texto das fórmulas sacramentais é apresentado à Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos
Sacramentos com uma tradução palavra a palavra. Quando se trata de línguas menos conhecidas, o significado de cada palavra do texto na língua falada deve ser dado numa das línguas mais conhecidas, isto é, em
francês, inglês, italiano, português, espanhol e alemão, juntamente com um relatório que indique as razões
linguísticas e teológicas das escolhas feitas; depois do “nihil obstat” da Congregação para a Doutrina da Fé,
são aprovados pelo Santo Padre (cf. Dum toto terrarum, nn. 1-3; Decem iam annos, n. 5).
Cf. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, De unica interpretatione populari textuum liturgicorum:
Notitiae 6 (1970) 84-85; De unica interpretatione populari textuum liturgicorum: Notitiae 9 (1973) 70-71.
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numa mesma língua sejam preparadas com a cooperação das Conferências Episcopais interessadas.
27. Para tal, convém recorrer a Comissões mistas,37 constituídas por Bispos
delegados das respetivas Conferências Episcopais, que poderão recorrer à colaboração de peritos dos vários Países. Essas Comissões são instituídas pelos Presidentes
das Conferências Episcopais e trabalham de acordo com um Estatuto (composição,
competências, funcionamento) acordado pelas Conferências Episcopais em causa.
A Sé Apostólica pode exercer a mediação super partes a fim de promover acordos
e entendimentos. Os textos preparados por essas Comissões devem ser avaliados
e aprovados por cada Conferência Episcopal e, de seguida, transmitidos pelos
respetivos Presidentes à Sé Apostólica para a confirmatio.
A redação do livro litúrgico e a sua aprovação
28. Num livro litúrgico confluem as traduções de textos bíblicos, de textos
eucológicos, de cantos, bem como as eventuais adaptações previstas e não previstas
nas edições típicas latinas.
29. Os textos bíblicos para uso litúrgico, de acordo com as normas vigentes,
são tirados da tradução da Sagrada Escritura devidamente aprovada pela Conferência Episcopal.38 As perícopes bíblicas e a sua disposição nos Lecionários, incluindo
o aparato que as acompanha, devem corresponder ao ordenamento indicado nos
livros típicos.39
30. A versão dos textos eucológicos deve ser devidamente aprovada pela
Conferência Episcopal segundo as modalidades estabelecidas.40
31. Os cantos litúrgicos próprios são os indicados nos livros litúrgicos típicos. Outros cantos, desde que sejam apropriados quanto ao texto, função litúrgica,

37

38
39

40

Cf. Cf. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, De unica interpretatione populari textuum liturgicorum:
Notitiae 6 (1970) 84-85.
Cf. Codex Iuris Canonici, can. 825 §1; Ordo lectionum Missae, Praenotanda, n. 111.
Por ex., para o Lecionário da Missa a referência é o Ordo lectionum Missae, com as indicações previstas
nos Praenotanda, nn. 111-125, e “Lectiones biblicae pro celebrationibus post annum 1981 in Calendarium
Romanum Generale insertis Ordinis lectionum Missae adiciendae”: Notitiae 51 (2015) 349-360; para a Liturgia
Horarum as indicações da Institutio generalis de Liturgia Horarum, nn. 121-125, 136-158, mais Notitiae 7
(1971) 393-408; 12 (1976) 238-248; 324-333; 378-388; para o Pontificale e o Rituale cada Ordo indica os
Textus varii.
Cf. Sacrosanctum Concilium, nn. 36 § 4 e 63; Codex Iuris Canonici, can. 455 § 2.
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congruência com o dia ou com o tempo, devem ser aprovados pela Conferência
Episcopal.41
32. Também as escolhas acerca das adaptações que competem à Conferência
Episcopal, previstas nas edições típicas, devem ser devidamente aprovadas pela
mesma.42
33. As adaptações não previstas nos livros litúrgicos, no termo do processo de
avaliação, devem ser devidamente aprovadas pela Conferência Episcopal segundo
as modalidades estabelecidas.43
O pedido da “confirmatio” e da “recognitio” à Sé Apostólica
34. A tradução de um livro litúrgico, aprovada pela Conferência Episcopal,
é enviada para a confirmatio à Sé Apostólica com carta assinada pelo Presidente
e pelo Secretário da Conferência Episcopal, acompanhada pelas atas relativas à
votação, juntamente com duas cópias do texto, a que se deve anexar também o
formato eletrónico, e um relatório acerca do trabalho desenvolvida e das escolhas
feitas.44 A mesma norma, à luz dos Estatutos de cada Conferência Episcopal, vale
também para a tradução de novos textos a inserir num livro litúrgico.
35. Sempre que a Conferência Episcopal considere útil introduzir variações
ou correções no livro litúrgico, bem como fazer uma revisão dele para uma nova
edição, é necessário seguir o procedimento descrito no número anterior.
36. O mesmo procedimento vale para o pedido de recognitio.
A publicação do livro litúrgico
37. Obtida a confirmatio e a recognitio da Sé Apostólica, o livro litúrgico é
promulgado com decreto assinado pelo Presidente e pelo Secretário da Conferência Episcopal. Isto vale igualmente no caso de um livro litúrgico traduzido numa
língua de uma região apenas do País.

41
42
43
44

Cf. Institutio generalis Missalis Romani, nn. 48, 74, 87; Institutio generalis de liturgia Horarum, n. 178.
Cf. Varietates legitimae, nn. 53-70.
Cf. Codex Iuris Canonici, can. 455 § 2.
Cf. Inter Oecumenici, n. 29.
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38. A impressão do livro litúrgico deve reproduzir, nas páginas iniciais, os
decretos na língua de promulgação por parte da Sé Apostólica e da Conferência
Episcopal, bem como o “concordat cum originali” do Presidente da Comissão
Episcopal para a Liturgia ou, onde este não exista, do Presidente da respetiva
Conferência, e o imprimatur nos termos do direito.45
39. A reimpressão do livro litúrgico receberá eventuais atualizações de textos
e variações que já tenham tido previamente a devida confirmatio ou recognitio da
Sé Apostólica; de tais atas far-se-á menção no início do livro.
40. O copyright de livros e textos litúrgicos em língua corrente é detido pela
Conferência Episcopal. No caso de adoção dos mesmos textos por parte de uma
outra Conferência Episcopal, os direitos serão regulados com escritura entre as
Conferências Episcopais interessadas.
Responsabilidades e Competência da Congregação para o Culto Divino
e a Disciplina dos Sacramentos
41. À luz do can. 838 §§ 2 e 3, e em ordem à edição dos livros litúrgicos nas
línguas vernáculas, compete à Congregação para o Culto Divino e a Disciplina
dos Sacramentos rever (recognoscere) as adaptações, aprovadas nos termos do
direito pela Conferência Episcopal, e confirmar (confirmare) as versões dos textos,
devidamente aprovadas pelas Conferências Episcopais.
A “recognitio”
42. O processo relativo às adaptações não contempladas nos livros litúrgicos
típicos necessita, após a aprovação dos mesmos por parte da Conferência Episcopal, da recognitio da Sé Apostólica, concedida com decreto da Congregação para
o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Tratando-se de elementos rituais e
de textos peculiares, a recognitio supõe a sua congruência com o Rito Romano, a
fim de salvaguardar a sua substancial unidade e, ao mesmo tempo, a conformidade
com a fé católica.46
45
46

Cf. Codex Iuris Canonici, can. 826 § 2.
Cf. Sacrosanctum Concilium, nn. 37-40; Varietates legitimae, n. 33.
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43. A recognitio consiste, portanto, numa revisão efetuada pela Sé Apostólica
daquilo que foi aprovado pela Conferência Episcopal para o seu território, e da
legitimidade do iter seguido, tendo em conta os motivos ditados pela cultura,47 pela
tradição de um País48 e pelas necessidades pastorais.49
44. Quanto às adaptações “ad interim” ou “ad experimentum”, considerando
os aspetos positivos ou negativos aprendidos por experiência, a Congregação
para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos terá o cuidado de que sejam
respeitados os ritmos, os critérios e a avaliação dos mesmos, de modo a conseguir
uma sua definição estável.
A “confirmatio”
45. A “confirmatio” consiste na ratificação dada pela Sé Apostólica à tradução
dos textos bíblicos e litúrgicos, após ter constatado a legitimidade do procedimento
de aprovação seguido pelas Conferências Episcopais para os diversos aspetos
implicados, isto é, a adoção e extensão de uma determinada língua na liturgia, os
critérios de tradução, a integridade dos textos em confronto com os livros litúrgicos
típicos, a correspondência com os mesmos, o cumprimento das opções já indicadas
nos livros litúrgicos que competem às conferências Episcopais.
46. Quanto aos Lecionários, a confirmatio consiste em verificar se as perícopes bíblicas e o seu aparato correspondem aos ordenamentos dos livros litúrgicos
típicos do Rito Romano.
47. Quanto à tradução das fórmulas sacramentais, segundo a normativa em
vigor, a confirmatio é concedida após a aprovação do Santo Padre.50
48. No caso de haver lacunas na tradução bem como na necessidade de
esclarecimentos acerca de textos relevantes (cf. acima n. 25) e de particulares
fórmulas litúrgicas, como, por ex., as orações de ordenação, de dedicação, de
47
48

49

50

Cf. Varietates legitimae, nn. 28-30.
Por ex. celebrações próprias no Calendário litúrgico (cf. Normae universales de Anno liturgico et de Calendario, n. 49); praxes rituais no Ordo Exsequiarum, Ordo celebrandi Matrimonium e no Ordo Professionis
Religiosae.
Por ex., especiais missas votivas ou por uma determinada necessidade, escolha de leituras (Institutio generalis
Missalis Romani, n. 362); ritos de bênção (Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii
Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli II promulgatum, De Benedictionibus, Editio typica, Typis
polyglottis Vaticanis 1984, Praenotanda generalis, n. 39d, p. 19).
Cf. acima, nota 35.
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consagração, as fórmulas de exorcismo, as saudações do sacerdote e as respostas
dos fiéis, as aclamações inspiradas na Sagrada Escritura e alguns termos especiais
a compreender na fé da Igreja,51 a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina
dos Sacramentos dialoga com a Conferência Episcopal a fim de amadurecer uma
solução à luz das respetivas competências.
49. Quando se trata de traduções numa língua comum a diversas Conferências
Episcopais, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos
dialoga com essas Conferências a fim de obter uma solução concordada, pelo
menos para as fórmulas sacramentais, as respostas dos fiéis e os textos doutrinal
e pastoralmente relevantes.
Próprios de dioceses e de famílias religiosas
50. Embora o cân. 838 não diga respeito aos textos litúrgicos particulares de
Dioceses e Famílias Religiosas, esta matéria, relacionada com os livros litúrgicos,
requer uma adequação normativa. A tal respeito:
a) têm Calendário particular, Próprio das Missas e da Liturgia das Horas
bem como do Martirológio52: as Dioceses, os Institutos de vida consagrada, as Sociedades de vida apostólica e outros que gozem desse direito;
b) para as Famílias Religiosas está prevista igualmente a adaptação do Ritual da Profissão Religiosa53 e de outras celebrações especiais.
51. As celebrações próprias inserem-se harmonicamente no Calendário
Romano geral. O Calendário litúrgico diocesano tem em conta o Calendário
nacional e regional. Todos os Calendários particulares, compostos pela autoridade
competente, devem ser aprovados pela Sé Apostólica.54

51

52

53

54

Cf. Magnum Principium: AAS 109 (2017) 968: «quaedam peculiaria verba perpendenda sunt etiam ex integra
fide catholica, quia quaevis translatio textuum liturgicorum congruere debet cum sana doctrina».
Cf. Martyrologium Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate
Ioannis Pauli PP. II promulgatum, Editio typica altera, Typis Vaticanis 2004, Praenotanda, n. 38, p. 20.
Cf. Ordo Professionis Religiosae ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1975, Praenotanda, nn.
12-15, p. 10; e também o Documentum III (Indications pour l’adaptation de l’«Ordo Professionis Religiosae»):
Notitiae 6 (1970) 319-322.
Cf. Normae universales de Anno litúrgico et de Calendario, nn. 49 e 55.
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52. Em analogia com a norma do cân. 838 § 2, a autoridade competente (o
Bispo, o Superior ou a Superiora Geral) cuida da redação do Calendário particular
e do Próprio55 e depois apresenta-os, em língua latina ou numa língua corrente, à
Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos para a recognitio,
tratando-se de textos novos; para os textos litúrgicos em honra de novos beatos é
requerida, pelo menos, a coleta em latim.56
Quanto aos textos bíblicos, adote-se no Próprio a versão da Sagrada Escritura
devidamente aprovada pela Conferência Episcopal.
Quanto aos outros textos litúrgicos, em especial para os eucológicos, os
critérios de composição são os que regulam os textos litúrgicos atuais. Pela extensão e tipologia dos textos, o modelo, conforme o grau da celebração, é o Missale
Romanum e a Liturgia Horarum.
A disposição dos textos do Próprio, incluindo o seu aparato, tem como modelo
as edições dos livros litúrgicos típicos e publicados nas línguas correntes pelas
Conferências Episcopais.
53. Após o iter previsto para a revisão ou composição do Calendário particular
e do Próprio, a autoridade competente requer a recognitio à Congregação para o
Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.
Ao pedido deverão ser anexados os textos a aprovar, apresentados em dupla
cópia e em formato eletrónico, com um breve relatório detalhado acerca do trabalho
realizado, incluindo os motivos da variação ou inscrição de celebrações, à luz do
último Calendário e Próprio aprovados e da normativa vigente.
54. Os textos do Próprio, em latim ou noutra língua, após a obtenção da
recognitio por decreto da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos
Sacramentos, devem considerar-se típicos; as suas versões noutras línguas, acompanhadas de um breve relatório, são apresentadas pela autoridade competente à
mesma Congregação para a confirmatio.

55

56

A matéria está regulada pela Instrução Calendaria particularia (24 de junho de 1970: cf. acima, nota 16); cf.
também Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Notificazione su alcuni aspetti
dei lezionari ecclesiastici propri della “Liturgia Horarum” (27 de junho de 2002): Notitiae 38 (2002) 555-568.
Cf. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Notificatio de cultu Beatorum (21
de maio de 1999) n. 8: Notitiae 35 (1999) 445.
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55. O Próprio das Missas e da Liturgia das Horas das Dioceses e dos Institutos
que a eles têm direito não constitui um livro litúrgico por si só, uma vez que se
acrescentam ao Missal Romano e à Liturgia das Horas de que dependem para o
Ordinário e os Comuns.57
II
VAR IAÇ ÕES *
* Indicam-se a vermelho as palavras ou partes a introduzir nos livros litúrgicos.
Entre parêntesis retos com reticências […] a vermelho indicam-se as palavras
ou frases que a partir de agora deverão omitir-se nos livros litúrgicos.
Com reticências a vermelho sem parêntesis retos … indicam-se os textos que
se mantêm inalterados nos livros litúrgicos.
As notas de rodapé aos textos litúrgicos mantêm-se a não ser que se indique
de outro modo ou nas mesmas algo se indique para ser acrescentado, omitido ou
mudado.
As novas notas a acrescentar em rodapé, até que se providencie de outro
modo, indicam-se com o número da nota precedente acrescentando-se “a”, “b”, etc.
Em todos os livros litúrgicos, quando se faz referência em alguma nota a
números da Instrução Geral do Missal Romano, estes devem estar de acordo com
a numeração da edição atual.
MISSAL ROMANO
Instrução Geral do Missal Romano
Capítulo I
Importância e dignidade da Celebração Eucarística
25. Além disso, no lugar respectivo do Missal vão indicadas algumas adaptações
que, segundo a Constituição da sagrada Liturgia, competem quer ao bispo diocesano quer à Conferência Episcopal35 (cf. também adiante, nn. 387, 388-393).
57

A impressão do Próprio das Missas e da Liturgia das Horas não deve, por isso, ter o título de «Missal Próprio»
e «Liturgia das Horas própria».
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Capítulo VI
As coisas necessárias para a celebração da Missa
III. Os vasos sagrados
329. A juízo das Conferências Episcopais […], os vasos sagrados também podem
ser fabricados com outros materiais …
Capítulo IX
Adaptações que competem aos Bispos e às suas Conferências
389. Compete às Conferências Episcopais, em primeiro lugar, preparar e aprovar,
nas línguas vernáculas autorizadas, a edição deste Missal Romano, para que,
confirmada pela Sé Apostólica, seja utilizada nas regiões a que se destina149.
O Missal Romano deve ser editado integralmente, quer no texto latino quer
nas traduções vernáculas legitimamente aprovadas.
390. Pertence às Conferências Episcopais definir as adaptações que se indicam
nesta Instrução geral e no Ordinário da Missa e que […] hão de ser introduzidas
no próprio Missal, como por exemplo:
– os gestos e as atitudes do corpo dos fiéis (cf. acima, n. 43).
– o gesto de veneração do altar e do Evangeliário (cf. acima, n. 273);
– […]
– as leituras da Sagrada Escritura a utilizar em situações particulares (cf.
acima, n. 362);
…
391. Às mesmas Conferências compete prestar atenção particular e aprovar as
traduções dos textos bíblicos utilizados na celebração da Missa e, de acordo com
o Ordenamento das Leituras da Missa, editar o Leccionário confirmado pela Sé
Apostólica.149a …
Nota 149a: Cf. Código de Direito Canónico, can. 825 § 1; Missale Romanum, Ordo lectionum Missae, editio
typica altera 1981, Praenotanda, n. 111.

397.

…
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No nosso tempo, a identidade e a expressão unitária deste rito encontra-se
nas edições típicas dos livros litúrgicos promulgadas por autoridade dos Sumos
Pontífices e nos livros litúrgicos que lhes correspondem, aprovados pelas Conferências Episcopais para os seus territórios e confirmados pela Sé Apostólica e, se
for o caso, reconhecidos nos termos do direito.160
Nota 160: […] Cf. Código de Direito Canónico, can. 838 §§ 2 e 3.

ORDENAMENTO DAS LEITURAS DA MISSA
Preliminares
79. Nas Missas em que se propõem três leituras, ou seja nos domingos e nas
105
solenidades, estas leituras devem fazer-se efetivamente. […]
Nota 105: […] Cf. Instrução Geral do Missal Romano, n. 357
Nota 106: deve omitir-se […]

84. …
b) Nas solenidades dos calendários particulares, proponham-se três leituras,
a primeira das quais do Antigo Testamento (no Tempo Pascal, dos Atos dos Apóstolos ou do Apocalipse); a segunda, do Apóstolo; a terceira, do Evangelho […].
____________
Nota 109: deve omitir-se […]

111. A palavra de Deus na assembleia litúrgica deve ser sempre proclamada a
partir dos textos latinos preparados pela Santa Sé ou das traduções em vernáculo
119
aprovadas para uso litúrgico pelas Conferências Episcopais. […].
Convém que a versão das perícopes bíblicas esteja em conformidade com
o texto latino para uso litúrgico, tomado da Nova Vulgata.119a Na tradução dos
textos da Sagrada Escritura, respeitando devidamente os princípios da exegese
e da cuidada qualidade literária, deve atender-se diligentemente ao uso litúrgico,
aos postulados da comunicação oral, da proclamação e do canto, sobretudo no
respeitante aos Salmos e Cânticos bíblicos.
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É desejável também que estas traduções adquiram gradualmente uma certa
uniformidade e estabilidade de modo que, pelo menos nos textos principais, haja
uma única tradução aprovada por várias Conferências Episcopais nas nações que
usam a mesma língua.119b
Nota 119: […] Cf. Código de Direito Canónico, can. 825 § 1.
Nota 119a: Cf. João Paulo II, Const. Ap. Scripturarum thesaurus, 25 abril 1979: Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum,
Typis Polyglottis Vaticanis 1979.
Nota 119b: Cf. II Conc. Vat., Const. sobre a sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 36.

112. O Leccionário da Missa deve ser integralmente traduzido, em todas as suas
partes, sem excetuar os Preliminares. Se a Conferência Episcopal considerar necessário e oportuno introduzir algumas adaptações, estas devem ser inseridas após a
recognitio da Sé Apostólica120.
Nota 120: […] Cf. Código de Direito Canónico, can. 838 § 2.

NOS LIVROS DO PONTIFICAL ROMANO
CELEBRAÇÃO DA CONFIRMAÇÃO
Preliminares
17. A Conferência Episcopal considerará se, tendo em conta as circunstâncias
locais, a índole e as tradições dos povos, será oportuno:

a) adaptar convenientemente as fórmulas para renovar as promessas e
profissões baptismais, quer seguindo o texto do Ritual do Batismo,
quer adaptando as suas fórmulas, depois da confirmatio da Sé Apostólica, de modo a corresponderem melhor à situação dos confirmandos;
b) determinar outro modo, depois de confirmado pela Sé Apostólica, de o
ministro dar a paz, após a unção, ou a cada um dos confirmados ou a
todos ao mesmo tempo.
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DEDICAÇÃO DA IGREJA E DO ALTAR
Capítulo VII
Rito da bênção do cálice e da patena
Preliminares
3. Qualquer sacerdote pode benzer o cálice e a patena, desde que estejam confeccionados segundo as normas da Instrução Geral do Missal Romano, nn. 328-332.

NOS LIVROS OU TÍTULOS DO RITUAL ROMANO
CELEBRAÇÃO DAS EXÉQUIAS
Preliminares
Adaptações confiadas às conferências episcopais
22. Pertence às Conferências Episcopais, em virtude da Constituição sobre a
Sagrada Liturgia (art. 63b), preparar nos Rituais particulares um «título» que
corresponda a este «título» do Ritual Romano, embora com as adaptações oportunas em cada região, de modo que, depois da confirmatio da Sé Apostólica, sejam
usados nas respetivas regiões.
Neste trabalho de adaptação, as Conferências Episcopais deverão:
a) Determinar as adaptações, dentro dos limites estabelecidos por este título.
b) Considerar cuidadosa e prudentemente o que será oportuno aceitar dos
costumes e da maneira de ser de cada povo e, consequentemente, propor
à Sé Apostólica outras adaptações que forem julgadas úteis ou necessárias e introduzi-las após o reconhecimento (recognitio) das mesmas.
c) Conservar ou adaptar os elementos próprios dos Rituais já existentes,
contanto que estejam de acordo com a Constituição sobre a Sagrada
Liturgia e com as necessidades atuais, depois da recognitio da Sé Apostólica.
d) Preparar a tradução dos textos, de modo que se adaptem bem à índole
das várias línguas e culturas, e aprová-la, depois da confirmatio da Sé
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Apostólica, acrescentando, sempre que parecer conveniente, melodias
para serem cantadas.
e) Adaptar e completar os Preliminares do Ritual Romano, para que os ministros entendam bem o significado dos ritos e os realizem com perfeição, depois da recognitio da Sé Apostólica.
f) Nas edições dos livros litúrgicos que hão de ser preparados pelas Conferências Episcopais, ordenar a matéria da maneira que parecer mais apropriada para o uso pastoral, mas sem omitir nada do que se contém nesta
edição típica.
Se parecer oportuno acrescentar algumas rubricas ou textos, sejam indicados
com sinais ou caracteres tipográficos que os distingam das rubricas e textos do
Ritual Romano.
23. Na preparação dos Rituais particulares das Exéquias, compete às Conferências
Episcopais, depois da confirmatio (cf. acima n. 22, d) ou da recognitio (cf. acima
n. 22, b, c, e) da Sé Apostólica:
...
CELEBRAÇÃO DO BATISMO DAS CRIANÇAS
Iniciação cristã
Preliminares Gerais
IV. Adaptações que competem às conferências episcopais
30. Compete às Conferências Episcopais, por força da Constituição sobre a
Sagrada Liturgia (art. 63 b), preparar nos Rituais particulares um título que corresponda a este título do Ritual Romano, adaptado às necessidades de cada região,
para que, depois da recognitio da Sé Apostólica, seja usado nas regiões a que diz
respeito.
Neste assunto, compete às Conferências Episcopais:
1) Definir as adaptações de que se fala no art. 39 da Constituição sobre a
Sagrada Liturgia, depois da recognitio da Sé Apostólica.
2) Considerar com atenção e prudência o que pode ser aceite dos costumes
e da índole de cada povo, e propor à Sé Apostólica outras adaptações
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3)

4)

5)

6)

que forem julgadas úteis ou necessárias e introduzi-las, depois da sua
recognitio.
Manter ou adaptar os elementos próprios dos Rituais particulares já existentes, desde que possam conciliar-se com a Constituição sobre a Sagrada Liturgia e com as necessidades do tempo atual, depois da recognitio
da Sé Apostólica.
Preparar as traduções dos textos de modo a adaptá-los à índole das várias
línguas e culturas, e aprová-las, depois da confirmatio da Sé Apostólica.
Podem acrescentar, sempre que parecer oportuno, melodias aptas para
serem cantadas.
Adaptar e completar os Preliminares do Ritual Romano, de modo que
os ministros entendam bem o significado dos ritos e os realizem com
perfeição, depois da recognitio da Sé Apostólica.
Nas edições dos livros litúrgicos que hão de ser preparados pelas Conferências Episcopais, ordenar a matéria da maneira que parecer mais apropriada para o uso pastoral.

31. Tendo em consideração sobretudo as normas dadas nos nn. 37-40 e 65 da
Constituição sobre a Sagrada Liturgia, pertence às Conferências Episcopais, nas
terras de missão, julgar se os elementos de iniciação, em uso nalguns povos, podem
ser acomodados ao rito do Batismo cristão, e decidir se nele devem ser admitidos,
depois da recognitio da Sé Apostólica.
32. Quando o Ritual Romano do Batismo propõe várias fórmulas à escolha, os
Rituais particulares podem acrescentar outras fórmulas do mesmo género, depois
da recognitio da Sé Apostólica.
INICIAÇÃO CRISTÃ DOS ADULTOS
Preliminares
IV. Adaptações que as conferências episcopais podem fazer
ao utilizarem este ritual romano.
64. Além das adaptações previstas nos Preliminares gerais da iniciação cristã
(nn. 30-33), o Ritual da iniciação dos adultos deixa às Conferências Episcopais
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a faculdade de introduzirem outras acomodações, depois da recognitio da Sé

Apostólica.
CELEBRAÇÃO DO MATRIMÓNIO
Preliminares
IV. Adaptações que competem às conferências episcopais
40. Assim compete às Conferências Episcopais:
1) Estabelecer as adaptações, de que se fala mais adiante (nn. 41-44), depois
da recognitio da Sé Apostólica.
2) Adaptar e completar, se parecer oportuno, os Preliminares do Ritual Romano desde o n. 36 em diante (Rito a usar), para que a participação dos
fiéis seja consciente e ativa, depois da recognitio da Sé Apostólica.
3) Preparar as traduções dos textos de modo a adaptá-los à índole das várias
línguas e culturas, e aprová-las, depois da confirmatio da Sé Apostólica.
Podem acrescentar, sempre que parecer oportuno, melodias aptas para
serem cantadas.
4) Nas edições dos livros litúrgicos, ordenar a matéria da maneira que parecer mais apropriada para o uso pastoral.
UNÇÃO E PASTORAL DOS DOENTES
Preliminares
IV. Adaptações que competem às conferências episcopais
38. Compete às Conferências Episcopais, em virtude da Constituição sobre a
Sagrada Liturgia (n. 63b), escolher o título que, nos Rituais particulares, melhor se
adapte ao título deste Ritual Romano, acomodado às necessidades de cada região,
[...] para que se aplique nas respectivas regiões.
Assim, pertence às Conferências Episcopais:
a) Determinar as adaptações de que trata o n. 39 da Constituição sobre a
Sagrada Liturgia, depois da recognitio da Sé Apostólica.
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b) Considerar com atenção e prudência o que pode ser aceite dos costumes
e da índole de cada povo, e propor à Sé Apostólica outras adaptações
que forem julgadas úteis ou necessárias e introduzi-las, depois da sua
recognitio.
c) Conservar certos elementos já existentes nos Rituais particulares que
dizem respeito aos doentes, contanto que se possam conciliar com a
Constituição sobre a Sagrada Liturgia e correspondam às necessidades
dos tempos presentes, ou então fazer as devidas adaptações, depois da
recognitio da Sé Apostólica.
d) Preparar as traduções dos textos de modo a adaptá-los à índole das várias
línguas e culturas, e aprová-las, depois da confirmatio da Sé Apostólica.
Podem acrescentar, sempre que parecer oportuno, melodias aptas para
serem cantadas.
e) Adaptar e completar, sendo necessário, os Preliminares do Ritual Romano para que a participação dos fiéis se torne consciente e ativa, depois da
recognitio da Sé Apostólica.
f) Nas edições dos livros litúrgicos, ao cuidado das Conferências Episcopais, os assuntos sejam ordenados do modo mais conveniente ao seu uso
pastoral.
39. Quando o Ritual Romano apresenta várias formas ad libitum, os Rituais
particulares podem acrescentar outras fórmulas semelhantes, depois da recognitio
da Sé Apostólica.
CELEBRAÇÃO DA PENITÊNCIA
Preliminares
VI. A daptações

do rito às várias regiões e circunstâncias

Adaptações que as Conferências Episcopais podem fazer
38. Às Conferências Episcopais compete, ao prepararem os Rituais particulares,
adaptar este Ritual da Penitência às necessidades de cada região, para ser usado nas
regiões a que se destina, depois da confirmatio ou da recognitio da Sé Apostólica.
Nesta matéria compete às Conferências Episcopais:
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a) Estabelecer normas acerca da disciplina do sacramento da Penitência,
sobretudo no que se refere ao ministério dos sacerdotes e aos pecados
reservados, depois da recognitio da Sé Apostólica;
b) Determinar mais em pormenor as normas quanto ao local para a celebração ordinária do sacramento da Penitência e quanto aos sinais de penitência que os fiéis devem manifestar na absolvição geral (cf. acima n. 35),
depois da recognitio da Sé Apostólica.
c) Preparar uma tradução dos textos que seja verdadeiramente adaptada à
índole e à língua de cada povo, e aprová-la, depois da confirmatio da Sé
Apostólica. E ainda, compor textos novos para as orações, quer dos fiéis
quer dos ministros, conservando integralmente a fórmula sacramental,
depois da recognitio da Sé Apostólica.

SAGRADA COMUNHÃO E CULTO DO MISTÉRIO EUCARÍSTICO
FORA DA MISSA
Preliminares Gerais
IV. Competência das Conferências Episcopais
12. Compete às Conferências Episcopais, ao prepararem os Rituais particulares,
segundo a norma da Constituição sobre a sagrada Liturgia (n. 63b), adaptar este
título do Ritual Romano às necessidades das regiões respectivas a fim de nelas ser
usado, depois da recognitio da Sé Apostólica.
Concretamente pertence às Conferências Episcopais:
a) considerar atentamente e com prudência se há elementos da tradição
popular que possam ser conservados ou introduzidos, contanto que
se não oponham ao espírito da Liturgia. E assim, propor à Santa Sé
as adaptações úteis ou necessárias, e introduzi-las depois da mesma
recognitio.
b) preparar as traduções dos textos de modo a adaptá-los à índole das várias
línguas e culturas, e aprová-las, depois da confirmatio da Sé Apostólica.
Podem elaborar e aprovar outros textos, sobretudo em ordem ao canto,
segundo a norma do direito.
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CELEBRAÇÃO DAS BÊNÇÃOS
Preliminares Gerais
VI. Adaptações que competem às conferências episcopais
39. Compete às Conferências Episcopais, em virtude da Constituição sobre a
Sagrada Liturgia34, elaborar o Ritual particular correspondente a este título do
Ritual Romano, adaptando-o contudo às necessidades de cada região, de tal modo
que possam entrar em uso nas regiões a que se referem, depois da recognitio ou
da confirmatio da Sé Apostólica.35
Nesta matéria, compete à Conferência Episcopal:
a) Determinar as adaptações, segundo os princípios estabelecidos neste livro, conservando porém a estrutura própria dos ritos ou formulários, e
introduzi-las, depois da recognitio da Sé Apostólica.
b) Considerar com prudência e cuidado o que pode ser oportunamente admitido das tradições e índole de cada povo e, consequentemente, propôr
e introduzir outras adaptações que pareçam úteis ou necessárias36, depois
da recognitio da Sé Apostólica.
c) Conservar as bênçãos próprias porventura já existentes nos Rituais particulares ou as do antigo Ritual Romano, que ainda estejam em uso, contanto que sigam a mentalidade da Constituição sobre a Sagrada Liturgia,
com os princípios expostos no presente título e com as necessidades do
tempo atual; ou adaptá-las e introduzi-las, depois da recognitio da Sé
Apostólica.
d) Nos vários ritos de bênção, sobretudo quando se apresentam várias fórmulas à escolha, acrescentar outras do mesmo género, além daquelas que
se encontram no Ritual Romano e introduzir, depois da recognitio da Sé
Apostólica.
e) Os Preliminares, tanto gerais como os particulares de cada rito de bênção,
que estão contidos neste livro, não só devem ser traduzidos integralmente, mas, se for o caso, completá-los, depois da devida recognitio da Sé
Apostólica, de modo que os ministros compreendam mais plenamente o
significado das celebrações e a participação dos fiéis se torne mais consciente e ativa.
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f) Completar o que faz falta em algumas partes deste livro, p. ex., apresentar
outras leituras que possam ser úteis; indicar os cânticos mais apropriados.
g) Preparar as traduções dos textos, de maneira que se acomodem à índole
das diversas línguas e das diversas culturas, aprová-las e apresentá-las à
confirmatio da Sé Apostólica.
h) Nas edições do livro, ordenar o material do modo a parecer mais apto para
o uso pastoral; editar separadamente as diversas partes do livro, fazendo-as preceder sempre das principais introduções, depois da confirmatio da
Sé Apostólica.

CELEBRAÇÃO DOS EXORCISMOS
Preliminares
Adaptações que competem às Conferências Episcopais.
37. Compete às Conferências Episcopais:
a) Preparar as traduções dos textos, com rigorosa integridade e fidelidade
ao texto original, aprovar e apresentar à confirmatio da Sé Apostólica.
b) Adaptar os sinais e gestos do próprio rito, se se considerar necessário
ou útil, tendo em conta a cultura e índole do povo, com consentimento
da Santa Sé, e introduzi-los neste Título do Ritual, depois da
recognitio.

MARTIROLÓGIO ROMANO
Preliminares
V. Os Próprios do Martirológio
38. Cada diocese, nação ou família religiosa pode compor o Próprio do Martirológio ou Apêndice do Martirológio, no qual sejam incluídos os Santos e Beatos inscri-

Julho – Dezembro 2021

153

tos no Calendário Próprio que não figurem no Martirológio Romano, ou sejam
celebrados com grau diferente, ou cujo elogio pareça conveniente ser um pouco
ampliado. Esse Próprio deve ser transmitido à Congregação para o Culto Divino e
a Disciplina dos Sacramentos [...] para obter a recognitio e a confirmatio.

VI. Adaptações que competem às conferências episcopais.
41. Convém que, na edição do Martirológio, os elogios de cada dia, que por
concessão da Santa Sé são considerados próprios de toda a nação ou região
mais ampla, se coloquem imediatamente a seguir aos elogios que pertencem
às celebrações inscritas no Calendário Geral e sejam impressos com o mesmo
tipo gráfico. Os elogios, porém, que são próprios de uma região ou diocese têm
sempre lugar num Apêndice particular. O texto de cada edição da Conferência
Episcopal deve ser aprovado, segundo as normas do direito, obtida a confirmatio
da Sé Apostólica. Isto aplica-se, com as devidas adaptações, a cada família
religiosa.
***
O presente decreto geral executivo, preparado pela Congregação para o Culto
Divino e a Disciplina dos Sacramentos por mandato do Sumo Pontífice Francisco,
foi aprovado pelo mesmo Sumo Pontífice, que ordenou a publicação.
Nada obste em contrário.
Sede da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos,
22 de outubro de 2021, memória de São João Paulo II, papa.
 Arthur Roche
Prefeito
 Vittorio Francesco Viola, O.F.M.
Arcebispo Secretário
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Livros litúrgicos:
edição, tradução e adaptação
Com o Motu Proprio Magnum Principium de 3 de setembro de 2017, o Papa
Francisco modificou os §§ 2 e 3 do Cân. 838 do Código de Direito Canónico,
ordenando que, consequentemente, «se hão de interpretar, seja o artigo 64º § 3
da Constituição Apostólica Pastor Bonus, sejam as outras leis, em particular as
contidas nos livros litúrgicos, relativas às suas versões». Ao mesmo tempo, pediu
à Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos que adequasse
o que fosse necessário para aplicar a nova disciplina.
Com o decreto Postquam Summus Pontifex, a referida Congregação põe em
prática estas disposições com o objetivo de esclarecer e determinar as normas relativas à edição, recognitio e confirmatio dos livros litúrgicos, atos que implicam tanto
as Conferências Episcopais como a Sé Apostólica, que dialogam entre si, de acordo
com as suas próprias competências. O objetivo deste diálogo é a comunhão eclesial,
que se expressa na lex orandi. Neste sentido, no que diz respeito ao Rito Romano,
o documento da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos
indica e descreve os critérios que regulam e salvaguardam esta comunhão, recordando os princípios e marcando o percurso dos processos correspondentes.
A disposição, que assume a forma de decreto geral executivo, consta de
duas partes, introduzidas por um Proémio. A primeira parte, intitulada Normas
e Procedimentos, de natureza descritiva, tem o objetivo de recordar, interpretar e
modificar as normas e procedimentos relativos à publicação dos livros litúrgicos
nas diferentes línguas, o que implica tanto a tradução dos textos típicos latinos
como a sua adaptação, que tem um duplo alcance, ou seja, a contemplada nos
próprios livros ou a «mais profunda» (cf. Sacrosanctum Concilium 40), uma vez
que vai para além das edições latinas típicas.
Acima de tudo, consideram-se as responsabilidades e competências das
Conferências Episcopais, responsáveis pela avaliação e aprovação das adaptações
litúrgicas para o território da sua competência, bem como pela preparação e aprovação das versões dos textos litúrgicos. Recordam-se as várias questões relativas
à língua a adotar na liturgia, o complexo processo de tradução dos textos, a elabo-
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ração do livro litúrgico e a sua aprovação, o pedido de confirmatio e recognitio à
Sé Apostólica e, por fim, a publicação do livro.
Assim, descrevem-se as responsabilidades e competências da Congregação
para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos sobre a edição de livros
litúrgicos nas línguas vernáculas. Cabe-lhe rever (recognoscere) as adaptações
aprovadas pelas Conferências Episcopais e confirmar (confirmare) as versões dos
textos devidamente aprovados pelas mesmas Conferências. Para esta área específica, existe uma descrição da recognitio (n. 43) e da confirmatio (n. 45), com o que
elas implicam e exigem; por exemplo, recorda-se que a confirmatio da versão das
fórmulas sacramentais é concedida após a aprovação do Santo Padre.
Como se sabe, existem também textos litúrgicos particulares relativos a cada
diocese e aos institutos religiosos. Por analogia com o que dispõe o cân. 838, sendo
um assunto relacionado com os livros litúrgicos, os nn. 50-55 estabelecem o quadro
normativo para os Próprios.
A segunda parte do decreto é de natureza prescritiva. Indicam-se as «variações» a introduzir nas edições dos livros litúrgicos. Assim como, após a publicação
do Código de Direito Canónico em 1983, a Congregação para o Culto Divino
publicou algumas variações relativas à disciplina contida nos livros litúrgicos,
agora, à luz da modificação do cân. 838 por parte do Papa Francisco, são descritas
as modificações relativas à recognitio e à confirmatio dos livros litúrgicos. Tais
variações têm a ver com alguns números da Institutio generalis Missalis Romani,
assim como com os Praenotanda do Ordo lectionum Missae e outros Ordines do
Pontificale e do Rituale Romano.
Como se recorda no Proémio do decreto, a intenção do documento é responder
ao desejo do Papa que, em Magnum Principium, queria que a Congregação para o
Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos «ajude as Conferências Episcopais
a desempenharem a sua missão e trabalhe para promover cada vez mais a vida
litúrgica da Igreja Latina».

 Arthur Roche
Prefeito
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