4. Análise das orações eucarísticas para as missas com
crianças, segundo a metodologia mistagógica de Cesare
Giraudo
4.1. Introdução
A teologia eucarística mistagógica de Cesare Giraudo situa a origem da
anáfora no prolongamento da todá vétero-testamentária e, com isso, constitui
um projeto de análise no qual não se poderá prescindir dos critérios literários,
fonte de onde se desenvolve a teologia da lex orandi. Estabelecido o método de
trabalho e a estrutura literário-teológica das anáforas, aplicaremos a análise
literário-teológica em três formulários de composição relativamente recente: as
orações eucarísticas para as missas com crianças.
Antes de iniciar esta primordial tarefa de nosso trabalho, é preciso situar,
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ainda que brevemente, o contexto histórico-eclesial em que se deu a origem e a
criação dessas orações eucarísticas e sua regulamentação para as missas com
crianças.
4.2. Breve contexto histórico-eclesial
A década de 60 deu início à promoção e à geração de uma nova mentalidade que revolucionaria todos os segmentos culturais, religiosos, morais, éticos, políticos, etc. da sociedade atual. A Igreja encontra-se, ativamente, como
uma das principais fontes de renovação da sua presença no mundo. O Concílio
Ecumênico do Vaticano II é a manifestação concreta desse despertar do sopro
restaurador da novidade permanente do Evangelho da salvação. O Espírito
Santo, através do papa João XXIII, incitou e convocou todos os componentes
da vida eclesial para um profícuo “aggiornamento” da fé, para a redescoberta
da fé nas linguagens e categorias do homem de hoje, como resposta imanente e
transcendente às interpelações de sua vida moderna.
De fato, o Concílio despertou a Igreja da letargia, acomodação e pseudo
solidez estática de verdades e seguranças que não mais acompanhavam o mundo com suas aceleradas transformações. Quem viveu este período histórico da
nossa época, experimentou vivamente todo esse movimento restaurador das
estruturas e mentalidades até então padronizadas.
É muito natural que nada disso pudesse ser feito com total previsibilida-
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de. A experiência tornava-se, cada vez mais, o elemento constitutivo da liberdade de escolha. A mentalidade “revolucionária” de então, se manifestava claramente no lema: “é proibido proibir”. Doravante, tudo deveria passar pelo
crivo da experiência. Dentro desse novo modo de ver o mundo e projetar a vida, seria inimaginável pensar que a Igreja mobilizaria o seu “aggiornamento”
fora desse contexto reinante e gerador de novidade.
Quando a reforma litúrgica estava ainda movendo os seus primeiros passos, já haviam começado as experiências no campo da celebração dos sacramentos, destacando-se o da eucaristia. O primeiro fenômeno a destacar-se foi o
da celebração da missa em casas particulares. Este estava ligado a acontecimentos familiares, como o nascimento de um filho, o aniversário e outros acontecimentos; eram ocasiões em que se convidavam parentes, amigos, vizinhos.
Nas famílias mais atuantes na vida eclesial, a festa familiar tornava-se também
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religiosa, acentuando-se a celebração da eucaristia. Com freqüência, o fenômeno estava ligado à evangelização e aos nascentes movimentos familiares. As
reuniões, por exemplo, do Movimento Familiar Cristão, eram concluídas solenemente com a celebração da eucaristia. Sem dúvida, esse modo novo e mais
íntimo de se aproximar da celebração eucarística se mostrou um fenômeno
pastoral muito fecundo.
Logo apareceu também o forte fenômeno das celebrações eucarísticas ligadas à evangelização e à catequese dos jovens e das crianças. A pastoral dos
grupos, diante das novas aquisições da pedagogia, teve um grande desenvolvimento. Estava em voga encerrar as reuniões ou encontros de grupos de pastorais com a celebração da missa. Tornou-se comum identificar a missa segundo
as pastorais: das famílias, dos jovens, das crianças, das favelas, dos presídios,
dos trabalhadores, etc.
A chamada missa dos jovens, como também a das crianças, eram aquelas
em que eles participavam majoritariamente. O que impressionava era a grande
participação, o dinamismo e a vivacidade da celebração. De modo geral, essa
vivacidade celebrativa não advinha de elementos extravagantes, a princípio,
mas simplesmente de cânticos e músicas mais adequadas à sensibilidade dos
jovens e das crianças, da homilia que mais os envolvia, das intenções espontâneas nas orações dos fiéis, da oração do Pai nosso de mãos dadas e do festivo
cumprimento da paz. Em geral, a estrutura da missa era normal. Só a forma
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externa a fazia parecer diferente. Mas, para tal, se requeria que o sacerdote responsável fosse de grande equilíbrio e tivesse também o mínimo de senso litúrgico, o que nem sempre ocorria.
Todas essas coisas são para nós hoje muito óbvias. Porém, a passagem do
fixismo absoluto para certa espontaneidade, impressionava e, para alguns, parecia uma dessacralização.
É dentro desse contexto que a pastoral da catequese e da liturgia de crianças procura construir a sua própria renovação, atualização e comunicação. O
desenvolvimento da psicologia infantil, da pedagogia e demais ciências afins
contribuiu bastante para situar a criança no centro das atenções da catequese e
da liturgia.
Assim, para uma participação mais consciente e frutuosa das celebrações
era preciso redescobrir a catequese e a liturgia à maneira mistagógica, isto é, da
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lex orandi à lex credendi. E, em se tratando de crianças, a primeira atitude é a
de reconhecê-las como membros constitutivos da celebração e por isso mesmo,
com direitos e obrigações à participação ativa nas celebrações dos mistérios da
fé, segundo a própria condição.
Com o Vaticano II, portanto, o princípio da adaptação litúrgica encontra,
por assim dizer, uma consagração oficial. A adaptação se refere aos mais diversos setores humanos e pastorais e entre estes, sem dúvida não menos importante, aquele das celebrações com as crianças 63.
É nas pegadas dessa orientação que floresceu uma vasta literatura especializada no campo pedagógico-pastoral-litúrgico, destacando-se os documentos
emanados pela Sé Apostólica, dentre os quais, o Directorium de missis cum
pueris (Sagrada Congregação para o Culto Divino, AAS 66, 1974), as aplicações e as adaptações das Conferências Episcopais com os Lecionários e sobretudo as Preces eucharisticae pro missis cum pueris et de Reconciliatione (Sagrada Congregação para o Culto Divino, EV 5, 1974-1976).
Esses documentos oficiais e fórmulas litúrgicas64 suscitaram toda uma li-
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Sacrosanctum Concilium 19.

Essa literatura recebeu abundantes comentários nas revistas pastorais, dos quais recomendo
autores que constam da bibliografia: Aldazábal (1974, p. 195-209) ; Cuva (1975, p.731-764);
Filippi (1974 a, p. 640-657, 1974 b, p. 64-71); Haquin (1974 p. 112-123); Lodi 1974, a; 1974
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teratura que apresenta indicações e instrumentos para a celebração, principalmente por tratar-se de missa com crianças. Estas celebrações, naturalmente,
requerem não só preparação pedagógica, sensibilidade e amor, mas também
uma boa dose de criatividade e presença de espírito. A antropologia e a vivência pastoral demonstram a repercussão profunda que tem na vida da pessoa a
experiência religiosa na infância. Esta é uma razão e, consequentemente, um
motivo suficiente por si mesmo para ressaltar sua importância.
4.2.1. A origem das orações eucarísticas para missa com crianças
Desde o primeiro Sínodo dos Bispos (1967), em suas intervenções sobre
a reforma da liturgia, diversos bispos apresentaram o desejo das respectivas
Conferências episcopais de haver especiais adaptações para as missas com crianças. O cardeal Lecaro dissera em resposta que “Não se trata de formar um
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rito especial, mas sobretudo de determinar alguns elementos de se reter, abreviar ou omitir, de escolher textos mais adaptados” 65.
A Instrução Geral sobre o Missal Romano apresenta as linhas gerais da
celebração eucarística, bem como regras para cada forma particular de celebração, deixando às Conferências episcopais a tarefa de estabelecer normas para
as adaptações às tradições e à índole dos seus fiéis66.
Neste período, não só eram feitas perguntas sobre adaptações, mas algumas comissões litúrgicas tomavam a iniciativa de oferecer normas para a celebração da missa com crianças. Isso sem contar com adaptações que iam sendo
feitas livremente por sacerdotes.
A Congregação para o Culto Divino, sendo o Cardeal Tabera Prefeito e o
Mons. Bugnini secretário, em de março de 1971, decidiu enviar uma circularconsulta aos presidentes das comissões nacionais dos cinco continentes, indagando o parecer sobre a questão, ou seja, as iniciativas eventualmente existentes, publicações e propostas. A circular foi enviada a 15 de março a 109 comissões, vindo a receber 58 respostas. Desta iniciativa começou o caminho que
conduziria à promulgação do Diretório para a missa com crianças.
b; Kaczynski (in Notitiae 10 ,1974, p. 22-28); Paternoster (1977, p. 98-129; 1978, p. 234-240)
; Mazza (1977 p. 624-634; 1978 p. 249-258) ; Sartore (1978, p. 241-248); Raffa–Venturi,
(1980 p. 515-531); Salvetat (1979 p. 85-103) ; Vegas (1977 p. 451-459).
65
Sínodo dos Bispos (1967, p. 369).
66
Intrução Geral sobre o Missal Romano n. 6, 3ª Edição, 2004.
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Uma primeira relação sobre as respostas recebidas foi feita à Congregação para o Culto Divino em 12 de outubro do mesmo ano. A situação se apresentava variada, pois se ia desde um mínimo de adaptação nos cânticos, nas
orações dos fiéis, na homilia e nos gestos, até soluções radicais, no intento de
fazer as crianças perceberem as partes fundamentais da missa: liturgia da palavra, liturgia eucarística e comunhão, apurando o que mais envolvesse as crianças. Também foram recolhidas coleções de tentativas de orações eucarísticas,
orações, lecionários.
Quanto à participação das crianças, a situação também era diversa nos
vários países: em alguns lugares as missas com crianças eram reservadas, realizadas durante a semana ou em ocasião especial e de cunho mais educativo,
visando ajudar as crianças a se inserirem mais facilmente na celebração da comunidade paroquial; em outros lugares, ao invés, na celebração dominical da
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missa, a liturgia da palavra era feita em lugar distinto e retornando para a liturgia eucarística. Por isso, essa primeira relação propunha considerar a missa
com crianças não na medida daquela para grupo particular, mas de maneira
mais ampla para abarcar seja aquela na qual estão presentes só as crianças, seja
aquela em que participam prevalentemente.
Para uma verdadeira adaptação se requeria: estrutura mais simples em relação à palavra, à oração eucarística e à comunhão, com certa liberdade nestas
partes; textos mais adaptados e em linguagem acessível às crianças; uma tradução da bíblia apropriada às crianças e a possibilidade de se fazer uma só leitura;
formulação de algumas orações eucarísticas mais adaptadas às crianças ou apresentação de um esquema fundamental sobre o qual o sacerdote mesmo formularia a oração; participação mais ativa das crianças através de intervenções
vocais, inclusive na oração eucarística; o uso de meios áudios-visuais, especialmente na liturgia da palavra e homilia; como também, expressões corporais.
Em síntese, percebeu-se que se desejava um Diretório para essas Missas,
novos Lecionários e orações mais acessíveis, inclusive, as eucarísticas. Então,
foi nomeada, no começo de 1972, uma comissão internacional, tendo como
presidente Balthasar Fischer e Reiner Kaczynski como secretário. Pela primeira
vez na história de semelhantes comissões, entraram duas mulheres: professora
Sofia Cavalletti, da escola Montessori, e irmã Marisa Fasciani, da congregação
das filhas da Igreja. Logo foi feita uma nova consulta, desta vez a peritos de
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todo o mundo, com dezenove perguntas concretas.
A primeira reunião oficial da Comissão realizou-se em junho de 1972, e
na verdade era constituída só de membros europeus, por motivos financeiros.
Foram estudadas as respostas enviadas pelos peritos, nas quais já se confirmavam diversas tendências: necessidade de Lecionários, de Orações Eucarísticas
e de adaptações. Aqui já ficou decidido que os Lecionários de Missas com crianças ficariam ao encargo dos diversos episcopados. Algumas semanas mais
tarde, foram reestudadas as respostas e observações do primeiro esquema, e foi
redigido o segundo, com 56 artigos. As comissões e os especialistas consultados receberam esse primeiro esboço do Diretório. Os acréscimos a este primeiro texto foram submetidos à Comissão por ocasião da segunda reunião em outubro de 1972, sendo em novembro apresentado o resultado na reunião plenária
da Congregação para o Culto Divino. Em dezembro de 1972, foi feita a terceira
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redação, que foi enviada também às Congregações romanas interessadas, ou
seja, a Congregação para a Doutrina da fé, a Congregação para o Clero, a Congregação para a Propagação da Fé. Essas Congregações foram enviando suas
observações: tanto a Congregação para a Doutrina da fé, como a Congregação
para a Propagação da fé se mostraram contrárias à introdução de slides e discos
na liturgia das crianças. A Congregação para a Doutrina da fé pediu que os
leigos não falassem dentro da Missa, mas somente antes.
Em maio de 1973, foi feita a quarta redação. No verão, o documento foi
levado ao Papa, e Paulo VI fez por escrito suas observações: que os motivos de
ação de graças fossem feitos antes do prefácio, também se mostrava contrário
aos áudios-visuais e à possibilidade de deslocar alguma vez o ato penitencial
para depois da homilia. Em 22 de outubro, o Papa aprovou o Diretório e, ao
mesmo tempo, encarregou de serem estudadas novas Orações Eucarísticas para
essas Missas. Em novembro o texto foi publicado oficialmente. Como naquele
tempo não havia Cardeal Prefeito da Congregação para o Culto, assinaram o
Cardeal Secretário de Estado, Cardeal Villot, e Mons. Bugnini como secretário
da Congregação.
4.2.2. O Diretório para missa com crianças: idéias básicas
O Diretório para missa com crianças, texto de 55 parágrafos, se desen-
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volve em três capítulos 67 que correspondem a uma tripla interrogação pastoral:
Como iniciar as crianças na existência cristã e prepará-las para a Eucaristia?
Como acolher as crianças na Eucaristia de uma assembléia de adultos? Como
fazer viver a Missa quando a assembléia é composta por uma maioria de crianças?
Favorecer a vida cristã das crianças batizadas e sua participação na Eucaristia é uma tarefa que concerne à Igreja inteira, porém em especial, aos pais e
às famílias, aos educadores, aos grupos de jovens e à escola.
A família cristã desempenha papel principal na transmissão destes valores humanos e cristãos. Por este motivo a formação cristã que se oferece aos pais ou a
outras pessoas encarregadas da educação, deve ser bem aprimorada também se
levando em conta a formação litúrgica das crianças68

O documento declara que se interessa pelos pré-adolescentes, isto é, até
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os 12 ou 13 anos de idade mais ou menos, final da catequese da infância. A
formação religiosa das crianças física ou mentalmente excepcionais exige uma
atenção toda especial e adaptações mais profundas; assim o Diretório dá uma
primeira base útil.
O Diretório visa às crianças que ainda não atingiram a idade chamada de préadolescência. De per si, não se refere às crianças com impedimentos físicos ou
mentais, posto que para elas se requeira geralmente uma adaptação mais profunda; contudo, as normas seguintes se podem aplicar também a elas, com as
devidas acomodações69.

A preocupação de adaptação. é a palavra-chave de todo o texto. Desde as
primeiras linhas, três motivos são dados: a psicologia das crianças, as condições atuais da vida, a linguagem litúrgica.
Embora já seja lícito, na Missa, fazer uso da língua materna, contudo as palavras e os sinais não estão suficientemente adaptados à capacidade das crianças.
Na realidade as crianças, na sua vida cotidiana, nem sempre compreendem tudo
o que experimentam na convivência com os adultos, sem que isto lhes ocasione
algum tédio. Por esse motivo, não se pode pretender que na liturgia todos e cada
um de seus elementos lhes sejam compreensíveis. Poder-se-á, entretanto, causar
às crianças um dano espiritual se, repetidamente e durante anos, elas não com67

Além da Introdução que situa o problema ao nível pastoral e jurídico (1-7) e a conclusão
(55), o Diretório se compõe de três capítulos sucintos: Educação das crianças para a celebração
eucarística (8-15); Missas de adultos, das quais também as crianças participam (16-19); Missas
de crianças, das quais somente alguns adultos participam (20-54).
68
Diretório, n. 10.
69
Ibidem, n. 6.
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preendessem quase nada das celebrações; pois recentemente a psicologia moderna comprovou quão profundamente podem as crianças viver a experiência
religiosa, desde sua primeira infância, graças à especial inclinação religiosa de
que gozam 70.

A psicologia sublinha que a criança é capaz de uma participação global
na vida dos adultos, sobretudo nos seus primeiros anos; dentro do mundo dos
adultos, ela experimenta as realidades por simbiose. Progressivamente, seu
desejo de compreender e de participar de uma maneira mais pessoal será expresso71.
Por outro lado, as condições atuais de vida tornam, por vezes, mais difícil
o progresso espiritual das crianças: por exemplo, a fragilidade da família e o
pluralismo com o qual a criança se depara. Uma criança é vítima da desunião
dos pais, uma outra encontra na sua família pessoas crentes e pessoas não-
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crentes, uma outra brinca com colegas de outras religiões ou sem religião alguma.
Mais do que suscitar uma prática religiosa regular, a meta a ser alcançada
é a de uma vida religiosa na qual a Eucaristia tenha um lugar primordial. Pois,
não há plena vida cristã sem Eucaristia, como também não há Eucaristia sem
vida autenticamente cristã. Para tal, é preciso criar condições para que a criança
possa ter a experiência da fé:
Pela consciência do dever livremente aceito no Batismo de seus filhos, os pais
são obrigados a ensinar-lhes gradativamente a orar, rezando diariamente com
eles e procurando fazer com que rezem sozinhos 72.
Embora a própria liturgia, por si mesma, já ofereça às crianças amplo ensinamento, a catequese da Missa merece um lugar de destaque dentro da instrução
catequética, tanto escolar como paroquial, conduzindo-as a uma participação ativa, consciente e genuína. Esta catequese, bem adaptada à idade e à capacidade
das crianças, deve tender a que conheçam a significação da Missa por meio dos
ritos principais e pelas orações, inclusive o que diz respeito à participação da
vida da Igreja; isto se refere, principalmente, aos textos da própria Prece Eucarística e às aclamações, por meio das quais as crianças dela participam73

Portanto, cabe normalmente aos pais iniciar seus filhos na arte da oração,
especialmente pelo seu próprio modo de viver e de orar. Também a catequese
geral e a iniciação à Eucaristia e à oração eucarística são encargos, na medida
70

Ibidem, n. 3.
Para uma reflexão sobre o problema, consultar Alleti (1974, p. 615-633).
72
Diretório, n. 10.
73
Ibidem, n. 12.
71
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do possível, dos padrinhos e dos catequistas e das diversas comunidades cristãs, das quais a criança participe. Diversas celebrações de encaminhamento
iniciarão progressivamente a criança nas atitudes de base da Eucaristia: silêncio, oração, canto, escuta. Mais especialmente, as celebrações da Palavra, realizadas nos principais momentos do ano litúrgico prepararão a criança para participar da Missa. De tal forma preparada, a criança poderá viver a Eucaristia
como um tempo de comunhão intensa com o Cristo e com seus irmãos. A Missa será para ela um dos momentos mais significativos de sua vida cristã.
Por outro lado, o Diretório enfatiza que a catequese deve preocupar-se
em dar à criança uma experiência de vida cristã. Desde logo, não se pode separar a iniciação cristã de uma formação humana. A criança precisa experimentar, segundo a idade e o progresso pessoal, os valores humanos inseridos na
celebração eucarística, e precisa aprender a conviver com os outros, a escutar, a
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acolher, a agradecer, a pedir perdão, a participar de uma festa, a se associar
pelo canto à vida do grupo, etc. Estas atitudes de base de vida social são desenvolvidas na celebração74.
O segundo capítulo fala das Missas de adultos, das quais também as crianças participam. A criança não deve ser posta em quarentena dentro de um
grupo de iguais; ela tem o direito de ser introduzida progressivamente em uma
comunidade mais ampla. É por isso que, antes de examinar o caso das missas
com crianças, o Diretório relembra, em algumas palavras, a necessidade de dar
lugar às crianças nas assembléias de tipo paroquial.
Alguns parágrafos são dedicados a esta situação bastante freqüente. Muitas pequenas paróquias não podem prever uma missa com crianças no domingo; em muitos lugares, as crianças acompanham os pais. Vindo juntos à assembléia, pais e filhos dão um testemunho recíproco de sua fé; não se pode
subestimar este interesse.
A participação das crianças nas missas paroquiais do domingo e das festas exige uma atenção especial. Com efeito, se elas estão em contato com realidades que não podem entender, sua formação religiosa fica gravemente perturbada. Três sugestões são fornecidas:
1. As crianças, especialmente as menores, podem ser reunidas em um lu-
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Ibidem, n. 8-13.
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gar próximo, de onde elas retornarão à igreja para a bênção final da missa; esta
maneira pode atrair sua participação na Eucaristia dos adultos75
2. As crianças podem ser reunidas em um local anexo e participar de uma
liturgia da Palavra mais adaptada a elas, e voltar para a segunda parte da Missa76.
3. As crianças podem participar ativamente da Eucaristia geral, de diversas maneiras: pelo canto, pela procissão das ofertas, como será dito no último
capítulo. Quando a assembléia contar com muitas crianças, o padre poderá dirigir-lhes a palavra, na homilia e nas instruções77.
O terceiro capítulo, que aborda a questão central do documento, é o mais
desenvolvido (nn 20-54); antes de fornecer sugestões práticas para o desenvolvimento da Missa, o documento apresenta uma reflexão sobre o comportamento das pessoas; algumas questões novas concernentes aos meios de expressão,
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música, gestos, imagens são evocados brevemente.
Quanto à atitude das crianças, não se trata de ocupá-las durante a Missa,
mas de ajudá-las a viver com fé. Elas poderão preparar o lugar da celebração,
proclamar as leituras, tocar algum instrumento musical, cantar no coral, responder à homilia, formular intenções de oração, levar a oferta de pão e vinho.
Podem também ser convidadas a formular livremente alguns motivos para ação
de graças antes do cânon eucarístico. Sua participação culmina com a comunhão: serão ajudadas a descobrir o valor deste gesto que é dos mais importantes, embora não seja espetacular78.
Quanto ao padre, por seu comportamento e sua palavra, ele assegurará à
Missa seu caráter “festivo, fraternal e recolhido”, evitando tanto o discurso
pueril quanto o discurso muito didático. Ele se esforçará para “tocar o coração
das crianças” 79.
Quanto aos adultos presentes, eles vieram para rezar com as crianças e
não para fiscalizá-las. Uma novidade: eles poderão, por vezes, fazer a homilia.
“Nada impede que um dos adultos que participam da missa com as crianças
lhes dirija a palavra após o Evangelho, com a aprovação do pároco, sobretudo
75

Ibidem, n.16.
Ibidem, n.17.
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Ibidem, n. 22.
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Ibidem, n. 23.
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se para o sacerdote for difícil adaptar-se à mentalidade das crianças” 80.
O desenvolvimento da Missa não é uma série de gestos e de orações que
se unem em uma ordem arbitrária; é a oração estruturada de uma comunidade
cristã reunida para celebrar Jesus Cristo Salvador. Às quatro partes da Missa
correspondem quatro atitudes da assembléia: entrar na celebração, escutar a
Palavra, render ação de graças e conclusão.
Celebrar com as crianças é ir com elas ao encontro do Senhor que nos reúne, que se nos revela, que se nos oferta e se nos dá em alimento espiritual, a
sagrada comunhão. Para facilitar a participação das crianças, são previstas algumas possibilidades.
A entrada em celebração:
O rito inicial da missa se compõe de elementos bastante numerosos e
pouco desenvolvidos: o canto, o sinal da cruz, a saudação, o convite ao ato
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penitencial, o glória, a oração. Em vista de uma melhor participação, poder-seá valorizar um dos ritos iniciais, mas sempre terminando pela oração 81.
A escuta da Palavra:
O objetivo desta parte da Missa é receber com fé a Palavra de vida capaz
de converter o coração do homem, de nutrir sua fé e de animar sua vida. Podem
ser escolhidas as leituras conforme sua utilidade espiritual para as crianças. Se
só um texto for retido, este deverá ser uma passagem evangélica. A brevidade
do texto não facilita, necessariamente, a participação das crianças. Um convite
antes da leitura, a evocação do santo do dia e a homilia ajudarão a obter uma
melhor recepção da Palavra. Se for necessário rezar o Credo, pode-se utilizar a
versão do Símbolo dos Apóstolos82 .
A Eucaristia:
A participação exterior das crianças é menos exigida na seção eucarística
da missa. As crianças já devem ter aprendido a rezar silenciosamente. Pela escuta e pelas aclamações elas se unirão à oração eucarística. Serão usadas as
quatro orações eucarísticas aprovadas para os adultos, até que a Sé apostólica
designe outras para as crianças. As preces que preparam para a comunhão são
talvez por demais abundantes para as crianças. Serão guardadas pelo menos as
80

Ibidem, n. 24.
Ibidem, n. 40.
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Ibidem, n. 41-49.
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orações do Pai-Nosso, a fração do pão e o convite à comunhão83.
A conclusão:
O padre pode se dirigir livremente às crianças no final da missa para
convidá-las a viver em um espírito de ação de graças. Em algumas datas, ele
poderá usar uma bênção mais desenvolvida84.
O Diretório se mostra para algumas questões, ao mesmo tempo, aberto e
reservado. É permitido introduzir textos de fontes diferentes das bíblicas? A
imagem e as músicas gravadas podem ser usadas nas celebrações? O que pensar da expressão corporal? A reserva nestes assuntos é justificada: trata-se de
respeitar a diferença de sensibilidade dos povos. É uma das tarefas das Conferências episcopais85.
Com relação aos gestos, o Diretório lembra que a liturgia pede a participação de todas as pessoas: gestos do padre, comportamentos da assembléia,
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atitudes, deslocamentos, etc, devem exprimir o envolvimento e a participação
de cada um na ação litúrgica. Nada é dito expressamente sobre a expressão
corporal ou sobre a dança86.
A palavra e o silêncio são complementares; a qualidade da palavra favorece a qualidade do silêncio nas celebrações. Os educadores deverão preparar
as crianças para que façam orações pessoais; a capacidade das crianças orarem
em silêncio será o sinal de sua capacidade de viver na fé as diversas formas de
expressão que lhes são propostas. Se as crianças são convidadas a cantar, a
falar, a se deslocar, isto não é para ocupar seu tempo enquanto se realiza a ação
à qual elas não têm acesso87.
A música vocal e instrumental tem muita importância nas liturgias para
as crianças, embora os instrumentos não devam se impor tanto que prejudiquem o canto; por outro lado, a música gravada pode ser apenas uma solução
em busca de maior facilidade. Embora se deseje a qualidade musical, é preciso
também favorecer a participação da assembléia. Certa sobriedade se impõe no
uso dos instrumentos, porque sua utilização precisa estar integrada no desen-
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volvimento da celebração88.
A utilização da imagem na liturgia é objeto de inúmeras pesquisas. A liturgia sempre integrou os símbolos visuais: a cor, a luz, a cruz, o círio pascal,
etc. Não há dúvida sobre este princípio, com a condição de que se faça bom
uso destes meios de expressão.
Além desses elementos visuais próprios da celebração e de seu ambiente, introduzam-se, oportunamente, outros que ajudem as crianças a contemplar as maravilhas de Deus na criação e na redenção, e sustentem visualmente sua oração.
Nunca a liturgia deverá aparecer como algo árido e somente intelectual. Por esta
mesma razão, pode ser útil o emprego de imagens preparadas pelas próprias crianças, como, por exemplo, para ilustrar a homilia, as intenções da prece dos fiéis ou para inspirar a meditação 89.

O espaço escolhido para a celebração contribui também a uma melhor
participação da assembléia. Será preciso arrumá-lo para que as crianças possam
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“habitá-lo”. A reflexão dos últimos anos sobre o sagrado e a fé, nos tem feito
redescobrir a originalidade do culto cristão, a prioridade das pessoas sobre as
coisas da fé, sobre o rito. Contudo, é preciso cuidar mais dos sinais da nossa fé,
a fim de que nos levem ao encontro de Deus. A assembléia cristã tem necessidade de um ambiente de qualidade. Algumas vezes a arrumação será simples:
pregar uma foto no mural, colocar as cadeiras de forma a facilitar a comunicação e a coesão do grupo, etc. Para o Diretório, a igreja permanece o lugar privilegiado da celebração, mas será preciso descobrir o lugar da igreja mais indicado e prepará-lo para as crianças. Os lugares não reservados ao culto podem ser
escolhidos sob a condição de que sejam “aptos e dignos” ou que possam ser
assim, preparados90.
Em conclusão, pode-se dizer que a Igreja nunca se interessou tanto pela
integração das crianças na celebração da eucaristia. A verdade é que a liturgia
sempre foi “pensada para os adultos”. Em todo caso, falava-se sobre preparar
as crianças, sobre iniciá-las com oportunas catequeses; porém, não sobre adaptar a eucaristia ao seu mundo.
Agora todas as comunidades se ocupam desse tema. A raiz se encontra,
certamente, no Concílio Vaticano II com sua orientação de adaptar a celebração litúrgica às diversas culturas e classes de assembléias (SC 37-40).
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A acolhida dada ao Diretório foi, sem dúvida, variada. Para uns, certamente, não houve nada de novo; pois, o proposto já se encontrava em vários
lugares. Para esses, o Diretório foi uma confirmação da pastoral litúrgica já
praticada. Para outros, ao contrário, o documento exprimia um ideal do qual se
encontravam bem longe.
É preciso reconhecer que propor normas litúrgicas precisas para todos os
países, em uma matéria tão particular como a das missas com crianças é um
risco. É enorme a variedade encontrada: a idade das crianças; as capacidades
de cada celebrante; a situação cultural e religiosa de cada família; as possibilidades da comunidade paroquial; a cultura do ambiente social.
Não se poderia, portanto, esperar deste texto mais do que ele poderia oferecer. Sua ajuda é limitada, porém real; a Sé Apostólica passa para as Conferências episcopais e para os educadores um chamado às suas responsabilidades
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em cada circunstância.
Se a adaptação aos grupos diversos é um valor, este não é o único: até
onde é preciso ir quanto à especialização litúrgica? A criança é essencialmente
uma pessoa em evolução, em crescimento. Não podemos esperar que cresça
para fazê-la encontrar outras assembléias litúrgicas. Também não podemos
rebaixar a celebração até ao nível infantil. Em suma, a adaptação deve tomar
duas direções: é preciso facilitar o acesso à liturgia pela procura de uma linguagem adaptada; é preciso também modelar a criança para torná-la capaz de
um encontro amoroso com Deus na celebração. Para isso, o Diretório orienta
“celebrar sem dificuldade e com alegria” 91.
4.2.3. Instruções (praenotanda) às Orações Eucarísticas para as
Missas com Crianças
Não é exagero afirmar que a publicação do Diretório das missas com crianças representou um fato de importância histórica. Se até então a nossa liturgia conhecia apenas formas celebrativas para pessoas adultas, deixando o problema da participação dos mais jovens ao empenho pastoral dos animadores, o
Diretório orienta, ao invés, para considerações pedagógicas92 e propõe para a
missa com as crianças uma série de adaptações. O principal objetivo é sempre
91
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Ibidem, n. 55.
Para uma ilustração da temática, ver Filippi (1974, p. 640-657).
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o de introduzir as crianças a se sentir parte ativa da assembléia celebrante.
Todavia, o Diretório, enquanto enfrentava o problema da adaptação das
orações menores (eucologia), não resolvia ainda o da oração maior, a oração
eucarística; porém, deixava vislumbrar uma intervenção da Sé Apostólica. O
fato é que a teologia litúrgica nos ensina que a Oração eucarística representa o
“cume” de toda a celebração eucarística, mas a experiência pastoral documentava, ao invés, o vazio de participação interna e externa das crianças na parte
central da missa. Justamente por isso, como vimos acima, era desejada por
muitos a criação de novos textos: não muito longos, que fossem mais acessíveis na linguagem e que tivessem maior possibilidade de intervenções por parte
das crianças.
A 23 de outubro de 1973, com uma carta do Secretário de Estado, Paulo
VI encarregava a Congregação para o Culto Divino de “preparar dois ou três
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formulários para toda a Igreja” (Bugnini, 1983, p. 470). A comissão “ad hoc”
utilizou, como base, modelos já existentes: a primeira anáfora para as crianças,
um modelo belga-holondês; para a segunda anáfora, um texto preparado pela
comissão para os textos litúrgicos em língua francesa e uma preparada em alemão (Bugnini, 1983, p. 471, n 42). Preparados os textos em francês e alemão,
foram traduzidos em inglês, italiano e espanhol e enviados a 49 peritos de todo
o mundo. Terminados os trabalhos, os textos das três anáforas das missas com
crianças e duas para a reconciliação, foram submetidas ao exame da Congregação para a Doutrina da Fé. Esta respondeu a 10 de maio de 1974 com algumas
observações, como:
Sugere-se, entre outros itens, que as novas orações eucarísticas para a Reconciliação e para a Missa com crianças, eventualmente aprovadas, não venham a fazer parte do Missal, por vários motivos, por exemplo: o interesse pela oração
eucarística para as crianças corre o risco de não ser durável. Tal oração é, portanto, aprovada para o tempo necessário e para as ocasiões nas quais pode ser
útil (Bugnini, 1983, p. 472).

Superada cada dificuldade, as três novas anáforas para as missas com crianças foram promulgadas, dotadas de Instrução (Praenotanda) própria, a 1º de
novembro de 1974. Em seguida, foram postas à disposição das Conferências
episcopais que as haviam solicitado.
Na reforma litúrgica de Paulo VI, as anáforas para as crianças são um caso único na história da liturgia. Pois, na elaboração dos novos textos e dos no-
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vos livros litúrgicos, a reforma de Paulo VI partiu do princípio de ordem geral,
de que a língua latina é a oficial da liturgia93. Todo livro litúrgico é promulgado em língua latina, para depois ser traduzido nas várias línguas modernas pelas respectivas Conferências episcopais. Estamos, portanto, num regime de
tradução, visto ser a liturgia concretamente celebrada numa liturgia traduzida.
A Constituição litúrgica do Vaticano II fala de tradução uma só vez, para
dizer que também ela necessita da devida aprovação94. Esta norma tornar-se-á
programática na reforma pós-conciliar, inclusive quando o texto é originariamente composto em língua viva e sucessivamente traduzido em latim. O texto
latino torna-se “edição típica” para as versões em língua viva.
Logo surgiram claramente os limites da liturgia traduzida também com
base no princípio de adaptação do Vaticano II95: a legitimidade da diversidade
e o respeito às culturas das várias raças96.
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Tais princípios são de difícil execução numa liturgia traduzida; sobretudo
nos países de cultura não latina que sentem vivamente o problema (Bugnini,
1983, p. 274).
Estes problemas são vivamente sentidos no caso das liturgias com crianças. A criança, de fato, não é um adulto em miniatura, é só diferente dele. É
esta reconhecida diversidade que fundamenta os princípios contidos no Diretório das missas com crianças e depois completados pelas orações eucarísticas
para as crianças97.
A Instrução98 a estes textos ilustra o significado e a natureza da celebração e dão as orientações para a tradução em língua viva: “É desejável que o trabalho de redação do texto em língua viva seja confiado a um grupo de homens e mulheres competentes não somente em liturgia, mas também em pedagogia, catequese,
literatura e música” 99.“Tal grupo deve sempre ter presente que o texto latino não é no
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“Salvo o direito particular, seja conservado o uso da Língua Latina nos Ritos latinos”, SC
36,1.
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“A tradução do texto latino para o vernáculo a ser usado na Liturgia deve ser aprovada pela
competente autoridade eclesiástica territorial antes mencionada”, SC 36,4.
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Adaptação significa “descer na realidade de todos os povos e de todas as nações. É pelo
princípio da adaptação que nasceram, ao longo dos séculos, os vários ritos da Igreja”, Bugnini,
1983, p. 265.
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Diretório, n.3.
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caso destinado ao uso litúrgico; não se trata, portanto, de simples tradução” 100.

Esta norma é uma verdadeira lei da criatividade. Entre os dois pólos opostos, representados pela simples tradução do texto e pela liberdade de improvisação, está a via média: livre criação com base no modelo pré-fixado pela Sé
Apostólica. Ela é suficiente para garantir a expressividade do gênio de cada
cultura e a unidade substancial ao rito romano. A aplicação de tal princípio às
anáforas para as missas com crianças, representou uma reviravolta histórica.
A apresentação do texto latino como texto “não litúrgico” é muito significativa, pois o latim é língua que se aprende com o estudo e não pela vida,
como a língua materna. Portanto, é óbvio que não possa haver textos latinos
endereçados às crianças para as suas celebrações litúrgicas.
A Instrução diz que este princípio de criatividade vale, tanto mais,
“quando se trata de idiomas mais distantes do latim, como as línguas não ociPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

dentais”

101

. Isto significa que o princípio vale também para as línguas mais

próximas do latim. Para a confirmação disto, basta ler as normas que regulam a
tradução desses:
[As orações eucarísticas] são principalmente repensadas para transformá-las
numa forma mais válida para o uso litúrgico da respectiva língua popular. A diferença lexical do texto latino, que maior será na língua não ocidental, deve criar menos dificuldade que outros textos litúrgicos até então publicados, pois pela
primeira vez os textos latinos não serão usados na celebração litúrgica (Bugnini,
1983, p. 472, n 46).

Este texto assumirá, assim, uma forma mais matizada na edição final,
mas o conteúdo permanecerá imutável.
Conforme a Instrução, o texto latino dessas anáforas torna-se modelo exemplar:
O texto latino determina o objetivo, o conteúdo e a forma geral dessas Orações
eucarísticas, que devem ser os mesmos nas diversas línguas. Mas aqueles elementos da língua latina (que nunca cultivou o estilo próprio da linguagem das
crianças), a saber, a preferência pela construção em orações subordinadas, o estilo adornado e redundante, o chamado cursus, nunca devem ser traduzidos aos
textos em língua vernácula destinados ao uso litúrgico. A linguagem deve ser
totalmente adaptada não apenas ao gênio próprio dos diversos idiomas, mas
também à forma como se fala às crianças quando se trata de assuntos importantes. Tudo isso tem muito maior aplicação quando se trata de idiomas mais distantes do latim, como as línguas não ocidentais (Bugnini, 1983, p. 472, n 46).
100
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A especificação do que é característico do estilo latino (orações subordinadas, adornos literários, ritmos, etc) é interessante e assinala um caminho a
seguir também em outras traduções. Como normativas são apresentados o “objetivo, o conteúdo e a forma geral” dessas orações. Com o termo objetivo, se
quer indicar o destino dessas orações, isto é, a celebração litúrgica da Ceia do
Senhor com as crianças; o conteúdo são os seus temas fundamentais; e a forma
geral é a própria composição estrutural da anáfora.
Diante do exposto, a via que nos concerne é a análise detalhada dos três
textos a partir de sua edição típica, segundo a própria Instrução102. Assim a
nossa pesquisa, agora, consistirá na análise da estrutura literário-teológica das
três anáforas, aplicando a metodologia de Cesare Giraudo.
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4.3. Análise da estrutura literário-teológica das orações eucarísticas para as missas com crianças a partir da metodologia mistagógica de Cesare Giraudo
A análise que pretendemos fazer das orações eucarísticas para as missas
com crianças parte do estudo de Cesare Giraudo sobre a composição literárioteológica das anáforas da liturgia romana, conforme o capítulo precedente.
A oração eucarística é um texto literariamente uno, com uma estrutura
bastante determinada, refletindo uma teologia precisa da eucaristia. Ela não é
uma série de pequenas orações que precedem as palavras da consagração e a
elas se seguem, mas uma peça literária, onde o relato institucional está inserido
num contexto oracional maior.
O isolamento, no qual a escolástica confinou a “consagração”, fez com
que a oração eucarística não fosse mais compreendida como unidade literárioteológica, esfacelando-a ao redor da narrativa institucional. Ao invés, enquanto
-discurso oracional que a comunidade reunida dirige a Deus, a oração eucarística é um corpo vivo e pulsante, cujos membros não são independentes, mas
interagem em função do conjunto.
Note-se que qualquer discurso, para ser compreendido, possui sua concatenação interna a serviço da expressividade lógica de seu conteúdo. Nenhuma
conferência, ou algo no gênero, começa apresentando a conclusão, prossegue
formulando a argumentação e conclui pela introdução. Não é necessário ter
102
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conhecimento de lógica formal para ajuizar a boa condução de um discurso
qualquer. Todavia, poucos imaginam que o discurso oracional se articula num
conjunto harmonioso e progressivo dos enunciados.
A observação atenta de qualquer oração ajuda a perceber a dinâmica literário-teológica de uma oração eucarística, ou seja, aquela que sobre a base de
duas articulações maiores103, integra todos os elementos internos do discurso
oracional104.
É justamente esta estrutura literário-teológica unitária, onde as orações
não se sucedem umas às outras aleatoriamente e, por isso, não podem ser separadas ou postas em outra ordem sem prejuízo para a compreensão da eucaristia,
que pretendemos demonstrar neste capítulo, através da análise das três anáforas
para missas com crianças.
Apresentaremos, em primeiro lugar, o texto latino e sua tradução literal
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de estudo, feita pelo Padre Dr Francisco Taborda que a cedeu para este estudo.
Em seguida, examinaremos sua unidade dinâmica, verificando se as duas secções, de ação de graças e de súplica, sob o enfoque temático estrutural, estão
bem articuladas e suficientemente equilibradas entre si. Isto será feito através
da análise de cada articulação interna das duas grandes partes da Oração. Por
exemplo:- O prefácio e o pós-santo apresentam uma adequada consistência
histórico-salvífica? O santo, dentro do discurso oracional, está conduzido sem
saltos? A formulação da epiclese sobre os dons responde aos requisitos que lhe
são próprios? A narração da instituição está bem encaminhada? A anamnese se
articula bem com a ordem de iteração? A epiclese de comunhão exprime de
modo satisfatório o fim próprio da comunhão eucarística? As intercessões estão
abertas às expectativas da Igreja no mundo? Por fim, a doxologia conclui devidamente o movimento da grande oração?
Em segundo lugar, procedendo da mesma maneira, apresentaremos a tradução literal de estudo e a tradução oficial para a análise.
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Na terminologia de Justino as duas articulações maiores da oração eucarística são chamadas
de ação de graças e súplica (1ª Apologia 65,3; 67,5). Com uma terminologia mais técnica,
Giraudo (2003) menciona secção anamnético celebrativa, ou seja, louva, bendiz e confessa
Deus fazendo anamnese da história da salvação; na outra secção suplica a Deus o que necessita
no momento, ou seja, a reconciliação.
104
Giraudo (2003) enumera nove elementos que compõem a estrutura anafórica. Na tradição
romana seguem a seguinte ordem: prefácio, santo, pós-santo, epiclese sobre os dons, relato
institucional, anamnese, epiclese sobre os comungantes, intercessões e doxologia final.
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4.3.1. Primeira oração eucarística para missa com crianças
Esta Oração Eucarística, que agora apresentamos para a análise, é simples e expressa em clima de admiração, alegria e festa. Seus conteúdos são
facilmente compreensíveis e transmitem, de um modo acessível, o louvor a
Deus por tudo o que ele tem feito por nós. Sua característica fundamental é a
divisão do prefácio em três partes. Ela é indicada para crianças que começam
sua experiência de vida eucarística.
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4.3.1.1. Texto latino com tradução literal de estudo
Texto latino

Tradução literal de estudo

– Dominus vobiscum.
– Et cum spiritu tuo.
– Sursum corda.
– Habemus ad Dominum.
– Gratias agamus Domino Deo nostro.
– Dignum et iustum est.
*
1. <1> Domine, Pater bone,
2. qui nos congregasti in unum,
3. coram te sistimus,
4. ut te celebremus,
5. et, quantum animi nostri mirentur,
fateamur.
6. Tibi laus pro pulchritudine,
7. quæ in universo est orbe,
8. et pro gaudio, quod cordibus nostris
infundis.
9. Tibi laus pro luce diei
10. atque pro verbo, quo mentes nostras
illuminas.
11. Tibi laus pro terra et pro hominibus,
12. qui eam inhabitant,
13. et pro vita, quam a te nobis datam
cognoscimus.
14. Vere bonus es tu,
15. qui nos amas et mirabilia pro nobis
operaris.
16. Quapropter simul tibi omnes cantamus:
17. <2> Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth.
18. <1> Tu, Pater, qui semper de hominibus
cogitas,
19. nec illis usquam desinis adesse,
20. misisti nobis Filium tuum dilectum;
21.
22. qui nosmet venit salvare,
23. curavit infirmos,
24. peccatoribus veniam tribuit;
25. omnibus amorem tuum ostendit,
26. parvulos suscepit et benedixit.
27. Grato ergo animo acclamemus:

– O Senhor [esteja] convosco.
– E com teu espírito.
– Ao alto os corações.
– Temos no Senhor.
– Demos graças ao Senhor nosso Deus.
– É digno e justo.
*
1. <1> Senhor, Pai bondoso,
2. que nos reuniste na unidade,
3. estamos diante de ti
4. para celebrar-te,
5. e confessar o quanto nossos espíritos te
admiram.
6. A ti o louvor pela beleza
7. que há no mundo inteiro,
8. e pela alegria que infundes em nossos
corações.
9. A ti o louvor pela luz do dia
10. e pela Palavra com que iluminas nossas
mentes.
11. A ti o louvor pela terra e pelos homens,
12. que nela habitam,
13. e pela vida, que conhecemos nos é dada por ti.
14. Verdadeiramente és bondoso,
15. que nos amas e fazes maravilhas por
nós.
16. Por isso cantamos a ti todos juntos:
17. <2> Santo, Santo, Santo, Senhor Deus
Sabaoth.
18. <1> Tu, Pai, que sempre pensas nos
homens,
19. nem deixas de estar presente a eles,
20. enviaste-nos teu Filho amado;
21.
22. que nos veio salvar,
23. curou os enfermos,
24. concedeu perdão aos pecadores;
25. mostrou a todos teu amor,
26. acolheu e abençoou os pequeninos.
27. Portanto, com espírito agradecido aclamemos:
28. <2> Os céus e a terra estão cheios de
tua glória. Hosana nas alturas.
29. <1> Pai clementíssimo,
30. não estamos sós ao celebrar teus louvores,

28. <2> Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
29. <1> Clementissime Pater,
30. non soli sumus in tuis laudibus
celebrandis,
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
**
41.
42.
43.
44.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

cum per totum orbem terrarum
te populus tuus glorificet.
Te ergo precamur cum universa Ecclesia,
cum Papa nostro N. et Episcopo nostro
N.
In cælis autem beata Virgo Maria,
et Apostoli omnesque Sancti
te sine fine collaudant.
Cum quibus et cum Angelis te adoramus
una voce dicentes:
<2> Benedictus qui venit in nomine
Domini. Hosanna in excelsis.
<4> Pater sancte,
gratias tibi referre volentes,
panem et vinum attulimus;
fac ut virtute Spiritus Sancti
Corpus fiant et Sanguis
Iesu Christi, dilectissimi Filli tui.
Sic tibi offerre poterimus,
quod tuo munere nobis præbetur.
<5> Ipse enim, vespere facto, antequam
pateretur,
cum Apostolis suis convescens,
accepit de mensa panem
et tibi gratias agens benedixit,
fregit deditque discipulis suis, dicens:
Accipite et manducate ex hoc omnes:
Hoc est enim Corpus meum,
quod pro vobis tradetur.
Item, exeunte cena,
accipiens calicem, vino repletum,
tibi gratias agens benedixit
deditque discipulis suis dicens:
Accipite et bibite ex eo omnes:
Hic est enim calix Sanguinis mei
novi et æterni testamenti,
qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum.
Deinde dixit ad eos:
Hoc facite in meam commemorationem.
<6> Quæ igitur
Iesus Christus nos facere mandavit,
ea reverenter facimus:
tibique panem vitæ et calicem salutis
offerimus
mortem et resurrectionem annuntiantes
ipsius.
Qui nos ad te benignus adducit,
suscipe nos, quæsumus cum illo.
Omnes acclamant:
Christum, qui mortuus est pro nobis et
ressurrexit, exspectamus venientem in
gloria.
<7> Pater, qui nos tantopere diligis,
ad hanc tuam sine nos mensam accedere
et mitte nobis Spiritum Sanctum
ut, Filii tui Corpus et Sanguinem sumamus,
et simus cor unum et anima una

82. <8> Qui nullius umquam oblivisceris,
Domine,
83. te deprecamur pro eis, quos amamus

31.
32.
33.
34.

já que por todo o orbe da terra
teu povo te glorifica.
Rogamos-te, pois, com toda a Igreja,
com nosso Papa N. e nosso Bispo N.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

No céu porém a Virgem Maria,
e os apóstolos e todos os santos
te cumulam de louvor sem fim.
Com eles e com os anjos te adoramos
dizendo a uma só voz:
<2> Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana nas alturas.

**
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

<4> Pai santo,
querendo dar-te graças,
trouxemos pão e vinho;
faze com que, pela força do Espírito
Santo
se tornem o Corpo e o Sangue
de Jesus Cristo, teu Filho amantíssimo.
Assim te poderemos oferecer
o que nos é dado por teu favor.
<5> Pois ele, feita noite, antes que padecesse,
comendo com seus apóstolos,
tomou da mesa o pão
e, dando-te graças, bendisse,
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai e comei disto todos:
Pois isto é meu Corpo,
que será entregue por vós.
Do mesmo modo, terminando a ceia,
tomando o cálice, cheio de vinho,
dando-te graças, bendisse
e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai e bebei dele todos:
Pois este é o cálice de meu Sangue
do novo e eterno testamento,
que será derramado por vós e por muitos
para remissão dos pecados.
Depois lhes disse:
Fazei isto em minha comemoração.
<6> Portanto, isto
que Jesus Cristo nos mandou fazer,
fazemo-lo reverentemente:
oferecemos-te o pão da vida e o cálice
da salvação
anunciando sua morte e ressurreição.
Pedimos-te, recebe-nos com aquele
que benignamente nos conduz a ti.
Todos aclamam:
A Cristo que morreu por nós e ressuscitou, esperamos vindo na glória.

<7> Pai, que tanto nos amas,
deixa-nos aproximar-nos desta tua mesa
e envia-nos o Espírito Santo,
para que recebamos o Corpo e o Sangue de teu Filho
81. e sejamos um só coração e uma só alma.
82. <8> Senhor que nunca te esqueces de
ninguém,
83. pedimos com insistência por aqueles
que amamos
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84. pro Papa nostro N. et Episcopo nostro N.,
85. pro parentibus, fratribus et amicis
86. et pro eis, qui in pace de hoc sæculo
transierunt.
87. Recordare omnium,
88. qui affliguntur doloribus et contristantur,
89. et familiæ tuæ christianæ late diffusæ,
90. et cunctorum hominum,
91. qui in toto sunt orbe terrarum.
92. Cum autem videmus ea, quæ nobis operaris
93. per Iesum Christum Filium tuum,
94. admiramur iterumque te collaudamus.
95. <9> Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
96. est tibi Deo Patri omnipotenti,
97. in unitate Spiritus Sancti,
98. omnis honor et gloria
99. per omnia sæcula sæculorum.
100. Amen.

84. por nosso Papa N. e por nosso bispo N.,
85. pelos pais, irmãos e amigos
86. e por aqueles que em paz passaram
deste mundo.
87. Lembra-te de todos
88. que se afligem com dores e e se contristam,
89. e de tua família cristã extensamente
espalhada,
90. e de todos os homens
91. que existem em todo o orbe terrestre.
92. Pois bem, quando vemos o que realizas
em nós,
93. por Jesus Cristo teu Filho,
94. admiramos-te de novo e te cumulamos
de louvor.
95. <9> Por ele, e com ele, e nele,
96. é a ti, Deus Pai onipotente,
97. na unidade do Espírito Santo,
98. toda honra e toda glória
99. por todos os séculos dos séculos.
100. Amém.
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4.3.1.1.1. Análise do texto anafórico
Toda oração eucarística começa por um diálogo que convida a assembléia a iniciar a ação de graças a Deus. É justamente por isso que se denomina
diálogo invitatório (Giraudo, 2003, p. 272-280) seguindo a prática da oração
sinagogal judaica que encontramos já atestada no invitatório que precede a
longa confissão dos pecados de Ne 9, 6-37.
O primeiro membro do diálogo é uma saudação: O Senhor esteja convosco, cuja resposta é E com teu espírito. No mundo inteiro essa é a resposta, correspondendo aos originais gregos e latinos das anáforas mais antigas.
Não raro, os Padres da Igreja interpretam a palavra “espírito” como se estivesse com maiúsculas: o Espírito dado ao ministro em sua ordenação. O povo
deseja que ele seja fiel ao Espírito e, com isso, sacramento da presença do Senhor. A resposta é, ao mesmo tempo, uma proclamação da fé da assembléia de
que o presidente pode transmitir o Espírito, porque o recebeu, e um desejo: de
que ele seja sempre fiel ao Espírito recebido.
Uma vez que a presença do Senhor nos une, podemos prosseguir: Corações ao alto! O nosso coração está em Deus. No momento culminante da eucaristia é preciso manter o coração orientado para Deus e em Deus, para podermos dar-lhe graças. Os Padres da Igreja são muito conscientes da importância
de respondermos com verdade e sinceridade a este convite: que ele esteja de
fato em Deus e não em outra parte.
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Uma vez assegurado que O nosso coração está em Deus, vem o terceiro
elemento do diálogo invitatório, o convite à ação de graças: Demos graças ao
Senhor nosso Deus. Aqui entra a expressão-chave da eucaristia: ação de graças,
que, traduzindo o termo hebraico todá, significa confessar, ao mesmo tempo, a
fidelidade de Deus e a infidelidade humana. É preciso ter presente a amplidão
desse termo, para não pensarmos que se trata teologicamente de um mero sinônimo do verbo “agradecer”, mesmo que linguisticamente o seja.
Dar graças a Deus é digno e justo, expressão que a tradução portuguesa
oficial substituiu por É nosso dever e nossa salvação. “É nosso dever” é a resposta de reconhecimento à iniciativa amorosa de Deus devido ao preito de ação
de graças. “É nossa salvação”, pois reconhecer os benefícios recebidos de Deus
e a nossa ingratidão, não só é uma questão de justiça para com Deus, como é,
pela própria bondade do Senhor, a própria realidade da salvação, nossa justifiPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

cação.
4.3.1.1.1.1. Secção anamnético-celebrativa * (linhas 1-40)
Como todas as orações eucarísticas romanas, as nossas anáforas são de
dinâmica epiclética, pois a narração da instituição está nesta secção.
O primeiro bloco do prefácio (linhas 1-17) está centrado particularmente
sobre a criação, feita por Deus, que é nosso Pai, que nos ama e por amor a nós
fez este mundo estupendo, rico de realidades grandiosas e belas. A primeira
aclamação, respeitando a sucessão textual do Santo-Bendito, é Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
O segundo bloco do prefácio (linhas 18-28) é, principalmente, cristológico: Deus Pai pensa sempre nos seres humanos, por isso mandou seu Filho dileto que semeou abundantemente seus benefícios, mostrando o amor do Pai a
todos: “semper de hominibus cogitas... misisti nobis Filium tuum dilectum
qui... omnibus amorem tuum ostendit” [sempre pensas no homem... enviastenos teu Filho amado que... mostrou a todos teu amor]. A segunda aclamação,
continuando a respeitar a seqüência do texto do Santo, exclama: Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis [Os céus e a terra estão cheios de tua
glória. Hosana nas alturas].
O terceiro bloco do prefácio (linhas 29-40) evoca, como sócia solidária
no louvor, a Igreja militante guiada pelo papa e, localmente, pelo bispo e, tam-
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bém, a Igreja triunfante composta pelos santos, isto é, todo o povo de Deus. A
terceira aclamação completa o texto do Santo com o Bendito: “Benedictus qui
venit in nomine Domini. Hosana in excelsis [Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana nas alturas]. Assim, o texto do Sanctus-Benedictus, mesmo
dividido em três aclamações distintas, manteve intacta a sua ordem literária
tradicional.
Nos novos prefácios, normalmente, aos anjos cantores do Sanctus estão
associados todos os santos, mas sem nenhuma menção explícita dos nomes. Na
presente anáfora se segue uma via original. No coro se inclui nominalmente a
Igreja com sua estrutura hierárquica. Na escala ascendente vem em primeiro
lugar a Igreja, na qual tem uma assinalação especial o papa e o bispo local. A
atenção, depois, se volta para as criaturas santas do céu, com menção privilegiada a Nossa Senhora, e sucessivamente aos apóstolos e a todos os santos.
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Diante desse quadro textual, apresentamos as seguintes observações:
1ª – O prefácio (linhas 1-2) não começa pelo reconhecimento do dever de
louvar, como denota a formulação comum: “É verdadeiramente digno e justo”.
Apresenta, assim, um limite no encaminhamento da louvação, da anamnese
laudativa através das maravilhas de Deus.
2ª – A fragmentação do Santo, através de duas antecipações aclamativas
no corpo do prefácio, diminui a intensidade crescente da louvação, que tem no
Santo o seu clímax tanto literário quanto teológico. Após cantar os feitos maravilhosos de Deus, o Santo torna-se a conclusão apoteótica da união das duas
assembléias. Ele nos reúne, sim; mas pelo reconhecimento e memória de seus
feitos. Por isso, seria mais apropriado, nesta terceira aclamação, concluir com o
Santo, em lugar do Bendito, pois a oração se dirige ao Pai e não ao Filho.
3ª – A expressão “Grato ergo animo acclamemus” (linha 27) [Portanto,
com espírito agradecido aclamemos] assemelha-se a uma monição diaconal,
pelo fato de não se dirigir a Deus, mas sim, à assembléia reunida. Ao presidente da celebração, como cabeça e porta-voz do corpo celebrativo, não compete
interromper o discurso oracional para dirigir monição exortativa à assembléia.
Ele é o interlocutor ministerial entre a assembléia e Deus. Poderia ser modificada para “quapropter grato animo acclamamus” [por isso aclamamos com
espírito agradecido].

95
4ª – A expressão “Te ergo precamur” (linha 33) [Rogamos-te, pois] manifesta uma fragilidade estrutural, pois rompe a dinâmica literário-teológica da
anáfora. Não é próprio da secção anamnética, e portanto do prefácio, apresentar
pedidos e súplicas e sim, louvor. Ao invés de “rogamos-te”, poderia ser “louvamos-te”.
5ª – O pós-santo <3> está ausente, apesar da reforma litúrgica do Vaticano II orientar introduzi-lo nas novas orações eucarísticas.
4.3.1.1.1.2. Secção epiclética ** (linhas 41-100)
A epiclese sobre os dons <4>, (linhas 41-48), que dá início à secção epiclética, nas orações eucarísticas romanas é o pedido ao Pai para que envie o
Espírito Santo sobre os dons a fim de transformá-los no corpo e no sangue de
Cristo. Ela constitui uma unidade lógica com a epiclese sobre os comungantes
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que se encontra posteriormente na estrutura das orações eucarísticas romanas.
A unidade de ambas fica mais clara na tradição oriental das anáforas de dinâmica anamnética, onde ambas estão juntas, e frequentemente se entrelaçam
num único pedido: que o Espírito venha sobre os dons para que, transformando-os no corpo e sangue de Cristo, faça da comunidade reunida o corpo eclesial
de Cristo. Tal como se apresentam na tradição romana, as duas epicleses se
repartem para incluir dentro de si, a modo de enxerto, o relato institucional e a
anamnese.
Nesta oração eucarística, o significado de oferta está, aqui, oportunamente bem qualificado como expressão de ação de graças. O que em outras anáforas aparece implícito, aqui está bem explicitado. O pão e o vinho são apresentados como um dom que se faz a Deus para render-lhe, dar-lhe graças. Porém,
a expressão isolada poderia ser desviante se não se explicasse que aqui o dom
verdadeiro é constituído, não da matéria apresentada, mas daquilo que está
mencionado em seguida como efeito da invocação da ação do Espírito Santo,
ou seja, o corpo e o sangue de Cristo.
A razão pela qual se pede a transformação é de poder apresentar aquilo
mesmo que nos vem oferecido por Deus: Sic tibi offerre poterimus, quod tuo
munere nobis praebetur (linhas 48) [Assim te poderemos oferecer o que nos é
dado por teu favor]. Aqui, de modo preciso se finaliza a conversão do pão e do
vinho no corpo e no sangue de Cristo, a fim de que possamos dele dispor para
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fazer a oblação em louvor de Deus Pai. Parece-nos um ponto de teologia eucarística que merece ser sempre mais evidenciado.
O relato institucional <5> (linhas 49-67) intervém após a epiclese sobre
os dons para fundamentar o pedido baseado na própria ordem de Cristo de fazer isto (o sinal do pão e do vinho) como memorial do seu mistério pascal, sua
morte e ressurreição.
O formulário salienta alguns detalhes: “vespere facto, antequam pateretur, cum apostolis suis convescens, accepit de mensa panem, exeunte cena,
accipiens calicem vino repletum [feita noite, antes que padecesse, comendo
com seus apóstolos, tomou da mesa o pão ... terminando a ceia, tomando o cálice cheio de vinho]. Para as crianças são importantes estes particulares, pois
tornam a descrição do fato mais pictórica e plástica e ajudam a avaliar melhor
cada parte.
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Quanto à interrupção das palavras da instituição do vinho com a introdução de “Deinde dixit ad eos” é para “que as crianças diferenciem mais claramente as palavras que são ditas sobre o pão e o vinho das que se referem à repetição da celebração, antes das palavras: ‘fazei isto em memória de mim’”
(PEMP. 3). Aqui se explica o motivo pelo qual se quis acrescentar uma frase e
mudar a ordem entre aclamação e memorial depois da narrativa, ou seja, “por
razões pedagógicas, mudou-se um pouco o lugar das aclamações dos fiéis depois da consagração. Assim, as crianças compreenderão mais facilmente a relação entre as palavras do Senhor ‘Fazei isto em memória de mim’ e a anamnese
pronunciada pelo celebrante. A aclamação anamnética ou laudatória só é feita
depois dessa anamnese” (PEMP 19).
Portanto, a razão é que a criança não consegue dar atenção a um texto
longo como são as palavras sobre o cálice. Separando o final, chama-se a atenção para ele. E a anamnese desenvolve a ordem de iteração: “Quae igitur Iesus
Christus nos facere mandavi, ea reverenter facimus” (linhas 68-70) [Portanto,
isto que Jesus Cristo nos mandou fazer, fazemo-lo reverentemente].
A anamnese <6> (linhas 68-76) explicita a intenção de fazer o memorial.
Ela se compõe da declaração do memorial e da oferta do memorial, como se
encontra claramente, por exemplo, na oração eucarística II: “Celebrando, pois,
a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o
pão da vida e o cálice da salvação”.

97
Aqui, a declaração do memorial está dividida em duas partes: “Quæ igitur Iesus Christus nos facere mandavit, ea reverentes facimus (linhas 68-70) e
“mortem et resurrectionem annuntiantes ipsius” (linha 72) [anunciando sua
morte e ressurreição]; entre estas duas partes se insere a oferta do memorial:
“tibique panem vitae et calicem salutis offerimus” (linha 71) [oferecemos-te o
pão da vida e o cálice da salvação].
Nesta oração eucarística, pelo fato de ser destinada às crianças menores,
a proclamação Mysterium fidei com o resto, talvez trouxesse dificuldade para
as crianças. Por isso, foi omitida. Por outro lado, para melhor ressaltar a conexão entre a ordem de iteração e sua execução a aclamação foi retirada do seu
lugar habitual, isto é, logo após a “anamnese” (aclamação anamnética) e inserida depois da oferta e do pedido de aceitação: Quæ igitur... Nota-se, também,
que no texto não se pede a aceitação do sacrifício, mas da própria comunidade,
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a assembléia celebrante, associada a Cristo: “Qui nos ad te benignus adducit,
suscipe nos, quaesumus cum illo” (linhas 73-74) [Pedimos-te, recebe-nos com
aquele que benignamente nos conduz a ti]. Nota-se, agora criticamente, uma
antecipação da epiclese sobre os comungantes, pois expressa a comunhão com
Cristo em seu mistério pascal.
A epiclese sobre os comungantes <7> (linhas 77-81) é o pedido ao Espírito Santo para que, ao comungar, a assembléia reunida seja transformada no
corpo eclesial de Cristo.
O acesso à mesa eucarística em nossa oração eucarística é objeto de pedido, como em nenhuma outra anáfora. Talvez pelo fato de várias crianças ainda não terem sido admitidas à comunhão por causa da idade ou outras razões.
Entretanto, a comunhão é apresentada como sinal do imenso amor de Deus:
“qui nos tantopere diligis” (linha 77) [que tanto nos ama]. À mesa do corpo e
do sangue do Senhor se aproximam todos que estão unidos na alegria que vem
do Espírito Santo, o qual transforma todos num só corpo e numa só alma. A
criança está em condições de compreender, a partir da inteira oração eucarística
que o amor de Cristo é dado em alimento.
As intercessões <8> (linhas 82-94) estendem o pedido pela unidade do
corpo eclesial de Cristo a todos os demais segmentos da Igreja: a Igreja hierárquica, a Igreja no mundo, a Igreja dos santos, a Igreja dos defuntos. É importante que se distingam as intercessões das preces dos fiéis. Elas não são inten-
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ções que repetem, de alguma maneira, o que já foi pedido nas preces dos fiéis.
Na realidade, dentro da estrutura da oração eucarística, elas constituem a continuação da epiclese sobre os comungantes. Esta pedia que a assembléia reunida
nesta celebração eucarística se transformasse pela comunhão, graças à ação do
Espírito Santo, no corpo eclesial de Cristo. Mas há muitos outros segmentos do
corpo de Cristo espalhados pelo mundo. As intercessões tratam de reuni-los na
oração, pedindo que também eles estejam unidos no único corpo de Cristo.
No final das intercessões, a atenção está dirigida genericamente às pessoas amadas, mas não se esquece da hierarquia. Depois do papa e do bispo, seguem os parentes, irmãos e amigos, isto é, as pessoas mais próximas da vida
das crianças. Porém, logo depois, o olhar se alarga a toda a humanidade com
atenção especial aos menos favorecidos. Uma breve intercessão se volta também para os falecidos. Assim, o memento dos mortos não falta, mas se enconPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

tra em lugar diferente das outras orações eucarísticas. Na verdade, a localização da intercessão pelos falecidos não tem lugar fixo.
A doxologia <9> (linhas 95-100) conclui a oração eucarística. As intercessões vão num crescendo até chegar a um ápice escatológico, de forma que a
última intercessão culmine na doxologia epiclética, quando se volta, no contexto da secção epiclética, ao louvor inicial a Deus por Cristo no Espírito. A doxologia não é uma peça estranha que se anexa ao conjunto, mas, como se pode
verificar de modo geral nas anáforas orientais, é o ponto para o qual convergem
as intercessões.
O amém é a confirmação da assembléia à oração proclamada por aquele
que a preside. É ela que convalida a oração. Portanto, a oração eucarística não
é a oração do ministro ordenado que a preside, mas é a oração que ele faz em
nome de toda a comunidade.
Em nossa oração eucarística, no final, a súplica retorna à ação de graças,
ao louvor e ao seu motivo: “cum autem videmus ea, quae nobis operaris per
Iesum Christum Filium tuum, admiramur iterumque te collaudamus” (linhas
92-94) [pois bem, quando vemos o que realizas em nós, por Jesus Cristo teu
Filho, admiramos-te de novo e te cumulamos de louvor]. Estruturalmente falando, essa integração final da parte epiclética com a anamnética, dá significado teológico à glorificação conclusiva de toda a oração eucarística, feita ao Pai,
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através do Filho, pela ação do Espírito Santo. Podemos considerá-la uma transição para a doxologia clássica da liturgia romana, constituindo já a doxologia.
4.3.1.2. Texto da tradução oficial da Primeira oração eucarística
para missa com crianças
A tradução das orações eucarísticas para missa com crianças ficou a cargo de cada Conferência Episcopal, com a indicação expressa de que se fizesse
com certa liberdade, segundo a índole própria de cada língua, ainda podendo
diferir um pouco do texto latino, contanto que se conservassem a estrutura geral, o sentido de seu conteúdo e sobretudo as palavras da narrativa da consagração em sua essência. A novidade foi que o texto latino já não era considerado o
padrão, o que era razoável, porque dificilmente se rezará com crianças em latim. O latim se apresentava como “texto-base” e em cada país seria o textoPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

padrão para a tradução aprovada pela Conferência e confirmada por Roma. A
novidade, portanto, é interessante: trata-se não apenas de traduzir, mas sim
também de “criar segundo um modelo oferecido”. As Conferências receberam
o texto latino e ao mesmo tempo a redação original moderna, o que aparece
como um novo estilo de colaboração entre Roma e as Igrejas locais, e como um
modelo de uma nova criatividade litúrgica.
Tradução literal de estudo

Tradução oficial

– O Senhor [esteja] convosco.
– E com teu espírito.
– Ao alto os corações.
– Temos no Senhor.
– Demos graças ao Senhor nosso Deus.
– É digno e justo.
*
1.
<1> Senhor, Pai bondoso,
2.
que nos reunistes na unidade,
3.
estamos diante de ti
4.
para celebrar-te,
5.
e confessar o quanto nossos espíritos te
admiram.

– O Senhor esteja convosco!
– Ele está no meio de nós.
– Corações ao alto!
– O nosso coração está em Deus.
– Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
– É nosso dever e nossa salvação.
*
1.
<1> Deus nosso Pai,
2.
vós nos reunistes
3.
e aqui estamos juntos,
4.
para celebrar vossos louvores
5.
com o coração em festa

6.
7.
8.

6.
7.
8.

9.
10.

A ti o louvor pela beleza
que há no mundo inteiro,
e pela alegria que infundes em nossos
corações.

A ti o louvor pela luz do dia
e pela Palavra com que iluminas nossas
mentes.
11. A ti o louvor pela terra e pelos homens,
12. que nela habitam,
13. e pela vida, que conhecemos nos é

Nós vos louvamos
por todas as coisas bonitas
que existem no mundo

9.

e também pela alegria que dais a todos
nós.

10.
11.

Nós vos louvamos pela luz do dia
e por vossa Palavra que é nossa luz.

12.
13.
14.

Nós vos louvamos pela terra
onde moram todas as pessoas.
Obrigado pela vida que de vós recebe-
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dada por ti.

mos.
15.

14.
15.
16.
17.
18.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Verdadeiramente és bondoso,
que nos amas e fazes maravilhas por
nós.
Por isso cantamos a ti todos juntos:
<2> Santo, Santo, Santo, Senhor Deus
Sabaoth.
<1> Tu, Pai, que sempre pensas nos
homens,
nem deixas de estar presente a eles,
enviaste-nos teu Filho amado;
que nos veio salvar,
curou os enfermos,
concedeu perdão aos pecadores;
mostrou a todos teu amor,
acolheu e abençoou os pequeninos.
Portanto, com espírito agradecido aclamemos:

<2> O céu e a terra proclamam a vossa
glória! Hosana nas alturas!

16.
17.

<1> Sim, ó Pai, vós sois muito bom:
amais a todos nós

18.

e fazeis por nós coisas maravilhosas.

19.

Vós sempre pensais em todos

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

e quereis ficar perto de nós.
Mandaste vosso Filho querido
para viver no meio de nós.
Jesus veio para nos salvar:
curou os doentes,
perdoou os pecadores.
Mostrou a todos o vosso amor, ó Pai;
acolheu e abençoou as crianças.

<2> - Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana nas alturas!

28.

<2> Os céus e a terra estão cheios de
tua glória. Hosana nas alturas.

28.

29.
30.

<1> Pai clementíssimo,
não estamos sós ao celebrar teus louvores,
já que por todo o orbe da terra
teu povo te glorifica.
Rogamos-te, pois, com toda a Igreja,
com nosso Papa N. e nosso Bispo N.

29.
30.

-<1> Nós não estamos sozinhos
para cantar vossos louvores.

31.
32.
33.
34.

Estamos bem unidos
com a Igreja inteira:
com o Papa N., com o nosso Bispo N.
e com todos os nossos irmãos.

35.

<2> - Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana nas alturas!

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

No céu porém a Virgem Maria,
e os apóstolos e todos os santos
te cumulam de louvor sem fim.
Com eles e com os anjos te adoramos
dizendo a uma só voz:
<2> Bendito o que vem em nome do
Senhor. Hosana nas alturas.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

<1> No céu também, ó Pai,
todos cantam o vosso louvor:
Maria, Mãe de Jesus,
os apóstolos, os anjos
e os santos, vossos amigos.
Nós, aqui na terra, unidos a eles,
com todas as crianças do mundo e suas
famílias,
43. alegres cantamos (dizemos) a uma só
voz:
44.

**
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

<4> Pai santo,
querendo dar-te graças,
trouxemos pão e vinho;
faze com que, pela força do Espírito
Santo
se tornem o Corpo e o Sangue
de Jesus Cristo, teu Filho amantíssimo.
Assim te poderemos oferecer
o que nos é dado por teu favor.

<5> Pois ele, feita noite, antes que padecesse,

45.
46.
47.
48.

<2> Santo, Santo, Santo Senhor, Deus
do universo! Hosana nas alturas!
**
<4> Pai, para vos dizer muito obrigado,
trouxemos este pão e este vinho:
pedimos que mandeis
vosso Espírito Santo

49.
50.
51.
52.
53.

para que estas nossas ofertas
se tornem o Corpo e o sangue de Jesus,
vosso Filho querido.
Assim, ó Pai, vos oferecemos
o mesmo dom que vós nos dais.

54.

Bendito sejais, Senhor Jesus!

55.

<5> Jesus, antes de sua morte,
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

comendo com seus apóstolos,
tomou da mesa o pão
e, dando-te graças, bendisse,
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai e comei disto todos:
Pois isto é meu Corpo,
que será entregue por vós.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Do mesmo modo, terminando a ceia,
tomando o cálice, cheio de vinho,
dando-te graças, bendisse
e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai e bebei dele todos:
Pois este é o cálice de meu Sangue
do novo e eterno testamento,
que será derramado por vós e por muitos
65. para remissão dos pecados.
66. Depois lhes disse:
67. Fazei isto em minha comemoração.
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68.

<6> Portanto, isto

69.
70.
71.

que Jesus Cristo nos mandou fazer,
fazemo-lo reverentemente:
oferecemos-te o pão da vida e o cálice
da salvação
72. anunciando sua morte e ressurreição.
73. Pedimos-te, recebe-nos com aquele
74. que benignamente nos conduz a ti.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

pôs-se à mesa com os apóstolos,
tomou o pão nas mãos,
e rezando, deu graças.
Depois partiu o pão
e o deu a seus amigos, dizendo:
tomai, todos, e comei:
isto é o meu corpo
que será entregue por vós.

64.

Bendito sejais, Senhor Jesus!

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Antes de terminar a ceia,
Jesus pegou o cálice de vinho
e agradeceu de novo.
Depois o deu a seus amigos, dizendo:
tomai, todos, e bebei:
este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos,

73.
74.
75.

para remissão dos pecados.
E disse também:
fazei isto em memória de mim.

76.

Bendito sejais, Senhor Jesus!

77.

<6> Nesta reunião fazemos o que Jesus
mandou.
78. Lembramos a morte
79. e ressurreição de Jesus
80. que vive no meio de nós.

81.
82.
83.
84.
85.

Oferecemos, também,
este Pão que dá a vida
e este Cálice da nossa salvação.
Junto com Jesus, ó Pai, entregamos
a nossa vida em vossas mãos.

86.

Com Jesus, recebei nossa vida!

<7> Pai, que tanto nos amas,
deixa-nos aproximar-nos desta tua mesa
e envia-nos o Espírito Santo,
para que recebamos o Corpo e o Sangue de teu Filho
81. e sejamos um só coração e uma só
alma.

87.
88.
89.
90.

<7> Pai que tanto nos amais,
deixai-nos aproximar desta mesa
para receber o Corpo e o Sangue
do vosso Filho.

91.

Pedimos que o Espírito Santo nos ajude

92.

a viver unidos na alegria.

82.

93.

<8> Ó Pai, sabemos que sempre

94.

vos lembrais de todos.

75.
76.

Todos aclamam:
A Cristo que morreu por nós e ressuscitou, esperamos vindo na glória.

77.
78.
79.
80.

90.
91.

<8> Senhor que nunca te esqueces de
ninguém,
pedimos com insistência por aqueles
que amamos
por nosso Papa N. e por nosso bispo N.,
pelos pais, irmãos e amigos
e por aqueles que em paz passaram
deste mundo.
Lembra-te de todos
que se afligem e se contristam por dores,
e de tua família cristã extensamente
espalhada,
e de todos os homens
que existem em todo o orbe terrestre.

92.

Pois bem, quando vemos o que realizas

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

95.
96.
97.

Por isso, pedimos
por aqueles que nós amamos (N.N.)
e por todos os que morreram em vossa
paz.
98. Cuidai dos que sofrem e andam tristes;
99. olhai com carinho o povo cristão
100. e todas as pessoas do mundo.
101. Com Jesus, recebei nossa vida!
102. Diante de tudo o que fazeis
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93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

em nós,
por Jesus Cristo teu Filho,
admiramos-te de novo e te cumulamos
de louvor.
<9> Por ele, e com ele, e nele,
é a ti, Deus Pai onipotente,
na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória
por todos os séculos dos séculos.
Amém.

103. por meio de vosso Filho Jesus,
104. nós vos bendizemos e louvamos.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

<9> Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre.
Amém

4.3.1.2.1. A análise da tradução oficial do formulário anafórico
4.3.1.2.1.1. Secção anamnético-celebrativa (linhas 1-44)
No diálogo invitatório, ao invés de “Et cum spiritu tuo” [E com teu espírito], a tradução oficial optou por: Ele está no meio de nós. A razão terá sido
mais de ordem lingüística do que teológica, pois, temos o problema com o em-

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

prego do pronome no português “tu”, “você”, “o senhor”. Note-se que, apesar
do problema ser lingüístico, essa tradução muda o sentido do diálogo num aspecto teológico, na medida em que expressa a consciência também da assembléia no movimento oracional dirigido a Deus. Por isso, interpretamos essa
tradução no sentido do “Senhor está no meio de nós” operando tanto no espírito do presidente, quanto no espírito de cada um que participa da eucaristia.
Os prefácios <1> da tradição romana são simples e breves, com três partes bem definidas: o convite à ação de graças, o motivo da ação de graças e o
encaminhamento ao Santo. Nesta oração eucarística, encontramos o convite à
ação de graças nas linhas 1-14, como também já presente o motivo de louvor, a
criação. E o encaminhamento do Santo, além das linhas 31-43, manifesta-se
também nas duas primeiras partes.
A tradução oficial “Estamos bem unidos com a Igreja inteira e com todos
os nossos irmãos” (linhas 31-34) do texto base “Te ergo precamur cum universa ecclesia...” (linha 33) foi muito feliz, pois contornou o sentido de pedido,
impróprio na estrutura do prefácio. O prefácio é o grande hino teológico da
abertura de louvor e de ação de graças, confessando as maravilhas de Deus.
Pois, do Pai se diz “fazeis por nós coisas maravilhosas” (linha 18), traduzindo
“mirabilia pro nobis operaris” (linha 15), manifestadas através das obras da
criação. Essa confissão, ou seja, esse reconhecimento leva a criança a experimentar a vida como dom de Deus. Na verdade, o grande motivo para comemo-
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rar a obra de Deus não é nem a criação nem a redenção, “Jesus veio para nos
salvar” (linha 23), traduzindo “qui nosmet venit salvare (linha 22), mas a atitude divina que preside a ambas: o amor de Deus pelo ser humano. As iniciativas
divinas são o modo concreto de Deus manifestar e realizar o seu amor pelo ser
humano.
O Santo <2> é executado em três partes distintas que, na tradução oficial
brasileira, são: “Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo”; “Os céus e a
terra estão cheios de vossa glória. Hosana nas alturas”; “Bendito o que vem em
nome do Senhor. Hosana nas alturas”. Neste prefácio há três encaminhamentos, um para cada uma das partes do Santo. A tradução brasileira, não considerando a complexidade estrutural do Santo, mantém apenas um encaminhamento, ou seja, começa pela segunda (linhas 15), passa para a terceira parte,
repetindo-a duas vezes (linhas 28; 35), e deixa para o fim a primeira (linha 44),
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a identificadora do Santo. Essa primeira parte é acrescida com “Hosana nas
alturas”. Com essas modificações, a finalidade pedagógica desta oração eucarística, introduzir ao canto do Santo, não se cumpre, pois a reprodução do Santo não é linear.
4.3.1.2.1.2. Secção epiclética
Na epiclese <4> (linhas 45-54) encontramos a expressão “gratias tibi referre” (linha 42), traduzida por “para vos dizer muito obrigado” (linha 45). A
expressão “dar graças” está distante da linguagem falada. Por isso, muitos a
compreendem e a substituem por agradecer, dizer obrigado. Esta tradução manifesta a compreensão da eucaristia como uma oração de “agradecimento”.
Para compreender o peso teológico da “ação de graças”, eucaristia, devemos renunciar entendê-la em seu significado comum, mas sim, remontar ao
verbo grego “eucharistein”, que o latim traduz por “gratias agere”, cuja matriz
hebraica originária é “jadáh”, ou seja, “confessar a fidelidade de Deus” e “confessar a nossa infidelidade”. Uma leitura atenta da oração eucarística à luz da
tradição, faz compreender que sua primeira parte é confissão da fidelidade de
Deus e confissão de nosso pecado, confissão de sua graça e confissão de nossa
constante expectativa de redenção. Faz-se necessário, por isso, uma constante
catequese mistagógica do seu conceito, a fim de entendê-lo em seu contexto
cultual.
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Depois da epiclese sobre os dons a tradução brasileira insere a aclamação
“Bendito sejais, Senhor Jesus!” (linha 54). Também, depois da narrativa da
instituição <5> (linhas 55-76) a respeito do pão e depois da palavra sobre o
cálice, o texto brasileiro insere a aclamação “Bendito sejais, Senhor Jesus!”
(linhas 64 e 76). Essas aclamações, reveladoras de uma compreensão estática
da presença real de Jesus, não são pedagogicamente válidas para iniciar as crianças numa compreensão dinâmica da eucaristia como mistério de nossa participação no mistério pascal de Cristo. Pedagogicamente, para não expor a criança a um texto muito longo sem interrupção, é razoável. Entretanto, uma
aclamação aqui deveria ser do tipo anamnético. A tradução inglesa, por exemplo, supriu a exclusão da tradicional aclamação anamnética “Anunciamos, Senhor, a vossa morte etc.” pela inclusão de uma aclamação de fé mais simples:
“Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá novamente”.
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Com a anamnese <6> (linhas 77-86), a Igreja adere ao mandato de Jesus:
“Fazei isto (o sinal do pão e do cálice) em memória de mim (morto e ressuscitado)”. Primeiro, pela declaração anamnética “Lembramos...” (linhas 78-79)
torna presente a Deus Pai que está fazendo o memorial da morte e ressurreição
do Senhor; depois, com a declaração ofertorial “Oferecemos. ...” (linha 81),
oferece ao Pai o pão e o cálice eucarísticos, o memorial da nova aliança. Assim, memorial e oferta são as duas dimensões próprias de toda a anamnese.
A tradução oficial, no lugar em que o texto latino traz a aclamação memorial: “Christum, qui mortuus est pro nobis et ressurrexit, expectamus venientem in gloria” (linha 76) [A Cristo que morreu por nós e ressuscitou, esperamos
vindo na glória], introduz uma intervenção somente ofertorial: “Com Jesus,
recebei nossa vida” (linha 86). Essa omissão empobrece a catequese sobre a
eucaristia.
A epiclese para a transformação escatológica dos comungantes <7> (linhas 87-92) pede ao Pai que envie seu Espírito sobre nós, para que comungando do “corpo sacramental de Cristo”, isto é, o corpo místico de Cristo, sejamos
transformados no corpo eclesial de Cristo. A teologia do segundo milênio trocou as coisas, pois o “corpo real” de Cristo que para a patrística é a Igreja se
tornou “corpo místico”; e o “corpo místico” que é a eucaristia se tornou “corpo
real”.
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A tradução brasileira dessa epiclese, “Pedimos que o Espírito Santo nos
ajude a viver unidos na alegria” (linhas 91-92), não especifica a razão teológica
da súplica ao generalizá-la. A epiclese sobre os comungantes está intimamente
associada à epiclese sobre as oblatas, pois suplica-se ao Espírito Santo a transformação dos dons no corpo sacramental de Cristo, para que, os que dele comungarem, se transubstanciem, pela ação do mesmo Espírito, em corpo de
Cristo eclesial. É o que reza o texto latino: “mitte nobis Spiritum Sanctum ut,
Filii tui Corpus et Sanguinem sumamus, et simus cor unum et anima una” (linhas 78-80) [envia-nos o Espírito Santo, para que recebamos o Corpo e o Sangue de teu Filho e sejamos um só coração e uma só alma].
As intercessões <8> (linhas 93-104) estendem a epiclese sobre os comungantes a todas as outras parcelas da Igreja que, no momento da celebração,
não estão fisicamente presentes. Todos os segmentos da Igreja (da hierárquica
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à que vive no cotidiano do mundo, à padecente, à triunfante) deverão ser mencionados, para que cada grupo e cada indivíduo tenham sua parte no processo
de nossa transformação no corpo eclesial de Cristo.
Nesta lista de intercessões, bem sucinta, abre-se espaço para nomear
quem pareça conveniente à celebração. Porém, a tradução oficial comete a grãve omissão da intercessão pela Igreja hierárquica. Certamente ela não quis repetir o nome do papa e do bispo já ditos no prefácio. Mas a função das duas
menções é completamente diferente: no prefácio nos unimos a eles para louvar
a Deus; na intercessão pedimos que eles também constituam “um só corpo”.
No final da única intercessão (por vivos e defuntos e pela Igreja no mundo),
repete a aclamação ofertorial: “Com Jesus, recebei nossa vida!” (linha 101),
completamente fora de propósito e lugar.
A oração eucarística é concluída com a doxologia <9> (linhas 105-110)
que coroa o crescendo escatológico que se foi formando com a sucessão das
intercessões. Geralmente, a última intercessão fala da pátria celestial na qual
entraremos no perpétuo louvor a Deus antecipado na doxologia final. A doxologia desta oração eucarística está cumprindo muito bem sua finalidade.
O “Amém” final, com o qual a assembléia exprime o seu assentimento à
ação realizada pelo presidente e à qual ela se associa, tem particular importância. Torna-se assim um solene consenso à ação sacramental que se cumpriu.

106

4.3.2. Segunda oração eucarística para missa com crianças
A idéia central desta oração eucarística é o amor que Deus nos mostrou
ao longo de toda a História da Salvação: Deus que é Pai e nos ama, Cristo que
nos mostrou seu amor e nos ensinou a amar e Espírito Santo que sempre está
presente. Sua característica mais evidente é a abundância de aclamações ao
longo de toda a oração eucarística. Parece mais adequada para o final da catequese, ou para adolescentes que já tenham certa experiência celebrativa.
4.3.2.1. Texto latino com tradução literal de estudo
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Texto latino

Tradução literal de estudo

– Dominus vobiscum.
– Et cum spiritu tuo.
– Sursum corda.
– Habemus ad Dominum.
– Gratias agamus Domino Deo nostro.
– Dignum et iustum est.
*
1. <1> Vere, amantissime Pater,
2. hoc gaudium nobis præbetur,
3. ut tibi gratias agamus
4. et una cum Iesu Christo
5. in Ecclesia tua exsultemus.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

6. Amaste-nos a tal ponto
7. que criaste para nós este mundo
8. imenso e belo.

Sic nos dilexisti,
ut pro nobis conderes hunc mundum
immensum et pulchrum.

– O Senhor [esteja] convosco.
– E com teu espírito.
– Ao alto os corações.
– Temos no Senhor.
– Demos graças ao Senhor nosso Deus.
– É digno e justo.
Verdadeiramente, Pai amantíssimo,
esta alegria nos é concedida
que te demos graças
e juntamente com Jesus Cristo
exultemus em tua Igreja.

9. Omnes acclamant:
10. Gloria tibi, Domine, qui nos homines
amas.

9. Todos aclamam:
10. Glória a ti, Senhor, que nos amas, a nós
homens.

11. Sic nos diligis,
12. ut nobis des Iesum Filium tuum,
13. qui ad te nos adducat.

11. Ama-nos a tal ponto
12. que nos dás teu Filho Jesus,
13. que nos conduza a ti.

14. Omnes acclamant:
15. Gloria tibi, Domine, qui nos homines
amas.

14. Todos aclamam:
15. Glória a ti, Senhor, que nos amas, a nós
homens.

16.
17.
18.
19.

16.
17.
18.
19.

Sic nos diligis,
ut in Christo nos congreges,
et per Spiritum adoptionis
unius familiæ filios nos facias.

Ama-nos a tal ponto
que em Cristo nos congregas
e pelo Espírito de adoção
fazes de nós filhos de uma só família.

20. Omnes acclamant:
21. Gloria tibi, Domine, qui nos homines
amas.

20. Todos aclamam:
21. Glória a ti, Senhor, que nos amas, a nós
homens.

22.
23.
24.
25.

22.
23.
24.
25.

Pro tanti amoris dono
tibi gratias agimus
cum Angelis et Sanctis,
qui te adorant, cantentes:

26. <2> Sanctus, Sanctus, Sanctus,
27. Dominus Deus Sabaoth.
28. Pleni sunt cæli et terra gloria tua.

Pelo dom de tão grande amor
nós te damos graças
com os anjos e os santos
que te adoram cantando:

26. Santo, Santo, Santo,
27. Senhor Deus Sabaoth.
28. Os céus e a terra estão cheios de tua
glória.
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29. Hosanna in excelsis.
30. Benedictus qui venit in nomine Domini.
31. Hosanna in excelsis.

29. Hosana nas alturas.
30. Bendito o que vem em nome do Senhor.
31. Hosana nas alturas.

32. <3> Vere benedictus sit Iesus, missus a
te,
33. amicus parvulorum et pauperum.
34. Ipse venit, ut nos doceret,
35. te, Pater noster,
36. et nosmet ipsos ad invicem diligere.

32. Verdadeiramente bendito seja Jesus,
enviado por ti,
33. amigo dos pequenos e dos pobres.
34. Ele veio para nos ensinar
35. a amarmos a ti, Pai nosso,
36. e nos “amarmos” mutuamente.

37.
38.
39.
40.

37.
38.
39.
40.

Ipse venit, ut a cordibus hominum
peccatum et malum auferret,
quod amicitiam impedit,
et odium, quod non sinit esse felices.

41. Ipse promisit Spiritum Sanctum
42. cunctis diebus nobis adfuturum,

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

43. ut de tua vita tamquam filii viveremus.
44.
45.
46.
**
47.
48.
49.
50.
51.

Omnes acclamant:
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
<4> Te Deum, Patrem nostrum, rogamus
mitte Spiritum tuum,
ut hæc dona panis et vini
Corpus et Sanguis fiant
Iesu Christi, Domini nostri.

52. <5> Qui pridie quam pateretur,

Ele veio para tirar dos corações humanos
o pecado e o mal,
que impede a amizade,
e o ódio que não deixa ser felizes.

41. Ele prometeu o Espírito Santo
42. que haveria de estar presente a nós todos
os dias,
43. para que, como filhos, vivêssemos de tua
vida.
44.
45.
46.
**
47.
48.
49.
50.
51.

Todos aclamam:
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas.
Rogamos-te, Deus, nosso Pai,
envia teu Espírito,
para que estes dons do pão e do vinho
se tornem o Corpo e o Sangue
de Jesus Cristo, nosso Senhor.

72.
73.
74.
75.

oravit tibi gratias agens,
et porrexit eis calicem, dicens:
Accipite et bibite ex eo omnes:
Hic est enim calix Sanguinis mei
novi et æterni testamenti,
qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum.
Calicem ostendit participantibus, dum
omnes acclamant:
Iesus Christus pro nobis traditus.
Sacerdos prosequitur:
Deinde dixit ad eos:
Hoc facite in meam commemorationem.

52. O qual, na véspera (do dia) em que sofreria,
53. manifestou teu amor infinito,
54. pois, pondo-se à mesa na ceia com os
discípulos,
55. tomou o pão
56. deu graças,
57. partiu e deu-lhes, dizendo:
58. Tomai e comei disto todos:
59. Pois isto é meu Corpo,
60. que será entregue por vós.
61. Mostra a hóstia aos participantes, enquanto todos aclamam
62. Jesus Cristo entregue por nós.
63. Do mesmo modo, tomou o cálice cheio de
vinho,
64. orou a ti, dando graças,
65. e ofereceu-lhes o cálice, dizendo:
66. Tomai e bebei dele todos:
67. Pois este é o cálice de meu Sangue
68. do novo e eterno testamento,
69. que será derramado por vós e por muitos
70. para remissão dos pecados.
71. Mostra o cálice, aos participantes, enquanto todos aclamam:
72. Jesus Cristo entregue por nós.
73. O sacerdote prossegue:
74. Depois lhes disse:
75. Fazei isto em minha comemoração.

76.
77.
78.
79.

<6> Mysterium fidei.
Christum, qui mortuus est pro nobis
et resurrexit,
exspectamus venientem in gloria.

76.
77.
78.
79.

53. infinitum tuum manifestavit amorem,
54. in cena enim cum discipulis discumbens,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

accepit panem,
gratias egit,
fregit deditque eis dicens:
Accipite et manducate ex hoc omnes:
Hoc est enim Corpus meum,
quod pro vobis tradetur.
Hostiam ostendit participantibus, dum
omnes acclamant:
62. Iesus Christus pro nobis traditus.
63. Item accepit calicem vino repletum,
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Mistério da fé.
A Cristo que morreu por nós
e ressuscitou,
esperamos vindo na glória.
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80. Memores igitur sumus, amantissime
Pater,
81. mortis et resurrectionis Iesu,
82. mundi Salvatoris,
83. qui in manus nostras dedit se ipsum,
84. ut esset hostia reconciliationis et pacis
85. sacrificium nostrum,
86. quo ad te traheremur.

80. Estamos recordados, portanto, Pai amantíssimo,
81. da morte e da ressurreição de Jesus,
82. Salvador do mundo,
83. que se deu a si mesmo em nossas mãos,,
84. para ser a vítima da reconciliação e da paz
85. nosso sacrifício,
86. com o qual fôssemos atraídos a ti.

87.
88.
89.
90.
91.

Omnes acclamant:
Gloria et laus Deo nostro.
Vel:
Te laudamus, te benedicimus,
tibi gratias agimus.

87.
88.
89.
90.
91.

Todos aclamam:
Glória e louvor ao nosso Deus.
Ou:
Louvamos-te, bendizemos-te,
damos-te graças.

92.
93.
94.
95.

<7> Exaudi nos, Domine Deus,
et dona Spiritum tui amoris
cunctis, qui de hoc participant convivio,
ut in Ecclesia magis magisque sint unum,

92.
93.
94.
95.

Escuta, Senhor Deus,
e dá o Espírito de teu amor
a todos os que participam deste banquete,
para que sejam cada vez mais um só na
Igreja,

96. <8> cum Papa nostro N. et Episcopo
nostro N.,
97. ceteris Episcopis
98. et omnibus, qui plebi tuæ ministrant.
99. Omnes acclamant:
100. Unum corpus, unus spiritus sint
101. ad gloriam tuam, Domine.

96. com nosso Papa N. e nosso bispo N.,
97. com os demais bispos
98. e com todos que servem a teu povo.
99. Todos aclamam:
100. Que sejam um só corpo, um só espírito
101. para tua glória, Senhor.

102. Ne obliviscaris illorum, quos diligimus:
102. Não esqueças daqueles que amamos:
103. parentum, fratrum et amicorum nostrorum 103. nossos pais, irmãos e amigos,
104. et eorum, quos non satis amamus.
104. e daqueles que não amamos bastante.
105. Recordare etiam illorum
106. qui ex hac vita in pace migrarunt (N. et
N.),
107. eosque in gaudium domus tuæ benignus
admitte.

105. Recorda-te também daqueles
106. que partiram desta vida em paz (N. e N.),

108. Omnes acclamant:
109. Unum corpus, unus spiritus sint
110. ad gloriam tuam, Domine.

108. Todos aclamam:
109. Que sejam um só corpo, um só espírito
110. para tua glória, Senhor.

111. Ad te, Pater, nos quondam congrega,
112. cum beata Virgine Maria,
113. Matre Dei et nostra,
114. ad diem æternam in Regno tuo celebrandam,
115. ubi omnes amici Iesu Christi, Domini
nostri,
116. laudis canticum tibi sine fine cantabunt.

111. Pai, congrega-nos um dia junto a ti,
112. com a bem-aventurada Virgem Maria,
113. Mãe de Deus e nossa,
114. para celebrar o dia eterno, em teu Reino,

117. Omnes, pro opportunitate, acclamant:
118. Unum corpus, unus spiritus sint
119. ad gloriam tuam, Domine.

117. Todos aclamam, se for oportuno:
118. Que sejam um só corpo, um só espírito
119. para tua glória, Senhor.

120. <9> Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
121. est tibi Deo Patri omnipotenti,
122. in unitate Spiritus Sancti,
123. omnis honor et gloria
124. per omnia sæcula sæculorum.
125. Amen.

120. Por ele, e com ele, e nele,
121. é a ti, Deus Pai onipotente,
122. na unidade do Espírito Santo,
123. toda honra e toda glória
124. por todos os séculos dos séculos.
125. Amen

107. e benigno admite-os na alegria de tua
casa.

115. onde todos os amigos de Jesus Cristo,
nosso Senhor,
116. a ti cantarão sem fim o cântico de louvor.
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4.3.2.1.1. Análise do texto anafórico
4.3.2.1.1.1. Secção anamnético celebrativa * (linhas 1-46)
Prefácio <1> (linhas 1-25): se na primeira anáfora o motivo do amor divino aparece muitas vezes, nesta torna-se o fio condutor de toda a composição.
A oração começa com uma introdução que dá o tom a todo o discurso: “Vere,
amantissime Pater, hoc gaudium nobis praebetur, ut tibi gratias agamus” (linhas 1-3) [Verdadeiramente, Pai amantíssimo, esta alegria nos é concedida,
que te demos graças]. Aqui já se esboça o fundamental tema econômicotrinitário de toda a Oração, particularmente do prefácio: a alegria de cantar as
“mirabilia Dei”, confessar a sua bondade permanente e sempre renovada. Segue o primeiro motivo: “ut pro nobis conderes hunc mundum immensum et
pulchrum” (linhas 7-8) [que criaste para nós este mundo imenso e belo]. A aPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

clamação irrompe, bem a propósito, em jubilosa exclamação de louvor: “Gloria
tibi, Domine, qui nos homines amas” (linha 10) [Glória a ti, Senhor, que nos
amas, a nós homens]. Do louvor ao Pai pela sua ação na história, passa-se a
louvá-lo pela sua ação redentora através do Filho, amor sem limites em nosso
favor: “Sic nos diligis, ut nobis des Iesum Filium tuum qui ad te nos adducat”
(linhas 11-13) [Ama-nos a tal ponto que nos dás teu Filho Jesus, que nos conduz a ti]. Assim, da criação relacional harmoniosa, rompida pela tentação da
auto-suficiência, a quebra da relação por parte do homem, passa-se à nova criação, ontologicamente imagem e semelhança no próprio Filho. Repete-se a aclamação anamnética: “Gloria tibi...” (linha 15). Da abertura escatológica para
nova terra e novos céus, apresenta-se o terceiro motivo da louvação: seu Espírito de Amor e de adoção filial no Filho: “per Spiritum adoptionis unius familiae
filios nos facias” (linhas 18-19) [pelo Espírito de adoção, fazes de nós filhos de
uma só família]. Repete-se, pela terceira vez, a aclamação (linha 21). O encaminhamento ao Santo: “Pro tanti amoris dono” (linha 22) [pelo dom de tão
grande amor], resume o teor de todo o prefácio: “tibi gratias agimus cum Angelis et Sanctis” (linhas 23-24) [nós te damos graças com os anjos e os santos].
Santo <2> (linhas 26-31): a frase conclusiva da ação de graças pelo dom
do amor divino: “Pro tanti amoris dono tibi gratias agimus cum Angelis et
Sacntis, qui te adorant, canentes” (linhas 22-25), introduz o Sanctus-Benedictus
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como canto de adoração feito com o coro dos anjos: “Sanctus...” (linhas 2631).
Pós-santo <3> (linhas 32-46). Depois da aclamação ininterrupta (linhas
26-31) dos dois coros angélicos, aos quais a assembléia terrena acaba de associar-se com seu próprio canto, o orante retoma o discurso oracional. As linhas
32-46 constituem uma espécie de pós-santo, melhor, de pós-bendito. Com as
linhas 34-43 o orante tem novamente em mãos a celebração anamnética das
façanhas divinas, que volta a considerar em relação a nossa história, como já
tinha começado a fazer nas linhas 7-8; 12-13; 17-19. Esta é uma magnífica
transição para a epiclese sobre os dons. Ele prometeu o Espírito Santo que suplicamos na epiclese, de acordo com a promessa.
Antes da secção epiclética, com a promessa da sua eterna presença fiel:
“Ipse promisit Spiritum Sanctum cuncis diebus nobis adfuturum” (linhas 41PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

42) [Ele prometeu o Espírito Santo que haveria de estar presente a nós todos os
dias], volta a considerar a comunidade presente em oração: “ut de tua vita tamquam filii viveremus” (linha 43) [para que, como filhos, vivêssemos de tua
vida]. Como o prefácio, note-se aqui, a estrutura trinitária do pós-bendito: o Pai
envia-nos Jesus e promete-nos o Espírito Santo (linhas 32-41).
Por fim, observa-se que a composição tem em seu todo um ritmo bem
movimentado com a troca de propostas e respostas entre sacerdote e assembléia. Dessa maneira as crianças são motivadas e solicitadas continuamente,
desviando o risco de tédio e distração tão fáceis para elas.
4.3.2.1.1.2. Secção epiclética
Epiclese sobre os dons <4> (linhas 47-51): como em todas as anáforas
romanas, também aqui não falta a epiclese sobre as oblatas. O pedido, em harmonia com o talho geral, é dirigido a Deus, qualificado como Pai nosso: “Te
Deum, Patrem nostrum, rogamus mitte Spiritum tuum” (linhas 47-48) [Rogamos-te, Deus, nosso Pai, envia teu Espírito].
Notamos que nesta segunda anáfora, o Espírito Santo é mencionado explicitamente cinco vezes: prefácio: “et per Spiritum adoptionis” (linha 18), póssanto: “ipse promisit Spiritum Sanctum” (linha 41), epiclese sobre os dons:
“mitte Spiritum tuum” (linha 48), sobre os comungantes: “dona Spiritum tui
amoris” (linha 93) e doxologia: “in unitate Spiritus Sancti” (linha122).
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Relato institucional <5> (linhas 52-75): Depois das palavras sobre o pão
e sobre o vinho na narração da instituição repete-se cada vez uma profissão de
fé no mistério pascal: “Iesus Christus pro nobis traditus” (linhas 62 e 72) [Jesus
Cristo entregue por nós]. O enfoque da aclamação é bem feliz, pois não acentua unilateralmente a presença real estática, mas destaca a entrega de Jesus. A
aclamação está localizada logicamente depois de “quod pro vobis tradetur (linha 60) [que será entregue por vós] e de “qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum” (linhas 69-70) [que será derramado por vós e por
muitos para a remissão dos pecados] e antes de “Hoc facite in meam commemorationem” (linha 75) [Fazei isto em minha comemoração], pois estas últimas
palavras atraem a aclamação memorial.
Esta aclamação anamnética posta nos lábios da assembléia que o texto latino conserva: “Christum, qui mortuus est pro nobis et resurrexit, exspectamus
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venientem in gloria” (linhas 77-79) [A Cristo que morreu por nós e ressuscitou,
esperamos vindo na glória] é muito importante e nunca deveria ser omitida. Ela
explicita que o “Mysterium fidei” (linha 76) não é a presença real de Cristo sob
as espécies de pão e de vinho, mas o mistério pascal de Cristo que é anunciado
e proclamado na eucaristia. A sua formulação coincide quanto à idéia, mas não
quanto à letra, com a primeira aclamação das outras orações eucarísticas. Porém, como as orações eucarísticas para a missa com crianças pretendem integrá-las na celebração dos adultos, ajudaria mais usar as mesmas, do que multiplicar diferenças.
Anamnese <6> (linhas 76-91): é notável, do ponto vista teológico, a afirmação que Cristo se pôs em nossas mãos para ser nosso sacrifício e com isso
atrair-nos a ele, isto é, ligar-nos em estreita comunhão com ele em seu sacrifício redentor. Isto põe em forte relevo que o objeto da nossa oferta não é outro
que Cristo, o qual se torna sacrifício da Igreja, isto é, nosso. As palavras “hostia reconciliationis et pacis” (linha. 84) dão relevância a uma exigência bastante
sentida do tempo histórico que vivemos.
Essa anamnese recorda só a morte e ressurreição, pois falta explicitar a
oferta do memorial: “memores igitur sumus, amantissime Pater, mortis et resurrectionis Iesus, mundi salvatoris” (linhas 77-79) [Estamos recordados, portanto, Pai amantíssimo, da morte e da ressurreição de Jesus, Salvador do mundo]. Talvez se quis considerá-la implícita na afirmação: “qui in manus nostras
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dedit se ipsum, ut esset hóstia reconciliationis et pacis sacrificium nostrum”
(linhas 83-85) [que se deu a si mesmo em nossas mãos, para ser a vítima da
reconciliação e da paz nosso sacrifício]. Entretanto, é essencial para compreender a lógica da anamnese, reconhecer no único movimento anamnético seus
dois componentes fundamentais e inseparáveis: a declaração anamnética
(“Memores igitur mortis et resurrectionis eius”) [Lembrai-vos, portanto, da sua
morte e ressurreição] e a declaração ofertorial (“offerimus tibi panem et calicem”) [te oferecemos o pão e o cálice]. Assim, a anamnese, considerada à base
de suas constantes literárias, aparece como momento de ofertório por excelência de toda a celebração eucarística. A meu ver, por isso, esses dois componentes fundamentais e inseparáveis do único movimento anamnético, devem estar
sempre bem explicitados.
Epiclese sobre os comungantes <7> (linhas 92-95): é o pedido do envio
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do Espírito Santo para fazer da comunidade reunida o corpo eclesial de Cristo:
“Exaudi nos, Domine Deus, et dona Spiritum tui amoris cunctis, qui de hoc
participant convívio,” (linhas 92-94) [Escuta, Senhor Deus, e dá o Espírito do
teu amor a todos os que participam deste banquete]. Este é o fim último de toda
a celebração: “ut in Ecclesia magis magisque sint unum” (linha 95) [para que
sejam cada vez mais um só na Igreja] que a nossa anáfora formula claramente.
Intercessões <8> (linhas 96-119): constituem a continuação da epiclese
sobre os comungantes. Como, além da assembléia reunida na celebração há
muitos outros segmentos do corpo de Cristo “dispersos pelo mundo inteiro”
(OE III), a epiclese trata de reuni-los na Oração, pedindo que também eles estejam no único corpo de Cristo. E isto é feito através das intercessões.
Nesta nossa oração, observa-se que a primeira intercessão: “cum Papa
nostro N. et episcopo nostro N., ceteris episcopis” (linhas 96-97) [com nosso
Papa N. e nosso bispo N., com os demais bispos] decorre gramaticalmente da
epiclese – “ut in Ecclesia magis magisque sint unum” (linha 95) [para que sejam cada vez mais um só na Igreja]. É um bom exemplo de desenvolvimento e
ampliação da integração entre epiclese e intercessão.
Em decorrência desta estrutura literário-teológica da anáfora, seria natural acrescentar, na forma de aclamação – “Que sejam um só corpo”. É o que
faz, de modo excelente, esta Oração após cada intercessão: “Unum corpus,
unus spiritus sint ad gloriam tuam, Domine.” (linhas 100-101) [Que sejam um
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só corpo, um só espírito para tua glória, Senhor], enfatizando a unidade entre
ambas. Infelizmente, a última repetição desta aclamação (linhas 118-119) desconecta e isola a doxologia do corpo da anáfora.
Vale notar, também, como essas intercessões, de maneira apropriada para
a assembléia infantil, inseriram aqueles que amamos: “illorum, quos diligimus:
parentum, fratrum et amicorum nostrorum” (linhas 102-103) [daqueles que
amamos: nossos pais, irmãos e amigos], aqueles pelos quais não sentimos afeto: “eorum, quos non satis amamus” (linha 104) [daqueles que não amamos
bastante] e aqueles que morreram: “etiam illorum qui ex hac vita in pace migrarunt (N. et N.) (linhas 105-106) [também daqueles que partiram desta vida
em paz (N. e N.), para que sejam acolhidos na casa do Pai “eosque in gaudium
domus tuae benignus admitte” (linha 107) [benigno admite-os na alegria de tua
casa].
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Por fim, a maneira como estão mencionados os santos: os amigos de Jesus com os quais se quer ficar reunidos: “Ad te, Pater, nos quandam congrega,
[congrega-nos um dia junto a ti]... ad diem aeternam in Regno tuo celebrandam, ubi omnes amici Iesus Christi, Domini nostri, laudis canticum tibi sine
fine cantabunt” [para celebrar o dia eterno, em teu Reino, onde todos os amigos
de Jesus Cristo, nosso Senhor, a ti cantarão sem fim o cântico de louvor] (linhas 111 e 114-116).
4.3.2.2. Texto da tradução oficial da Segunda oração eucarística
para missa com crianças
Tradução literal de estudo

Tradução oficial

– O Senhor [esteja] convosco.
– E com teu espírito.
– Ao alto os corações.
– Temos no Senhor.
– Demos graças ao Senhor nosso Deus.
– É digno e justo.
*
1. Verdadeiramente, Pai amantíssimo,
2. esta alegria nos é concedida
3. que te demos graças
4. e juntamente com Jesus Cristo
5. exultemus em tua Igreja.
6. Amaste-nos a tal ponto
7. que criaste para nós este mundo
8. imenso e belo.
9. Todos aclamam:
10. Glória a ti, Senhor, que nos amas, a nós
homens.

– O Senhor esteja convosco.
– Ele está no meio de nós.
– Corações ao alto.
– O nosso coração está em Deus.
– Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
– É nosso dever e nossa salvação.
*
1. <1> Ó Pai querido,
2. como é grande a nossa alegria
3. em vos agradecer
4. e, unidos com Jesus,
5. cantar vosso louvor.
6. Vós nos amais tanto
7. que fizestes para nós
8. este mundo tão grande e tão bonito.
9. Todos aclamam:
10.Louvado seja o Pai, que tanto nos amou!

11. Ama-nos a tal ponto

11.Pai, vós nos amais tanto
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12. que nos dás teu Filho Jesus,
13. que nos conduza a ti.

12.que nos destes vosso Filho Jesus
13.para que ele nos leve até vós.
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14. Todos aclamam:
15. Glória a ti, Senhor, que nos amas, a nós
homens.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ama-nos a tal ponto
que em Cristo nos congregas
e pelo Espírito de adoção
fazes de nós filhos de uma só família.
Todos aclamam:
Glória a ti, Senhor, que nos amas, a nós
homens.

14.Vós nos amais tanto
15.que nos reunis em vosso Filho Jesus,
16.como filhos e filhas da mesma família.

22.
23.
24.
25.

Pelo dom de tão grande amor
nós te damos graças
com os anjos e os santos
que te adoram cantando:

19.Por este amor tão grande
20.queremos agradecer.
21.Com os anjos e os santos
22.Alegres, cantamos (dizemos) a uma só
voz:
23.<2> Santo, Santo, Santo
24.Senhor, Deus do universo!
25.O céu e a terra proclamam a vossa glória.

26. Santo, Santo, Santo,
27. Senhor Deus Sabaoth.
28. Os céus e a terra estão cheios de tua
glória.
29. Hosana nas alturas.
30. Bendito o que vem em nome do Senhor.
31. Hosana nas alturas.
32. Verdadeiramente bendito seja Jesus,
enviado por ti,
33. amigo dos pequenos e dos pobres.
34. Ele veio para nos ensinar
35. a amarmos a ti, Pai nosso,
36. e nos “amarmos” mutuamente.

37. Ele veio para tirar dos corações humanos
38. o pecado e o mal,
39.
40.
41.
42.

17.Todos aclamam:
18.Louvado seja o Pai, que tanto nos amou!

26.Hosana nas alturas!
27.<3> Sim, louvado seja vosso Filho Jesus,
28.amigo das crianças e dos pobres.
29.Ele nos veio ensinar
30.a amar a vós, ó Pai, como filhos e filhas
31.e amar-nos uns aos outros, como irmãos e
irmãs.
32.Bendito o que vem em nome do Senhor.
33.Hosana nas alturas!
34.Jesus veio tirar do coração
35.a maldade que não deixa ser amigo e
amiga
36.e trazer o amor que faz a gente ser feliz.

que impede a amizade,
e o ódio que não deixa ser felizes.
Ele prometeu o Espírito Santo
que haveria de estar presente a nós
todos os dias,
43. para que, como filhos, vivêssemos de tua
vida.

39.para vivermos como filhos e filhas de
Deus.

44.
45.
46.
**
47.
48.
49.
50.
51.

40. Todos aclamam:
41.Bendito o que vem em nome do Senhor.
42.Hosana nas alturas!
**
43.<4> Enviai, ó Deus nosso Pai,
44.o vosso Espírito Santo
45.para que este pão e este vinho
46.se tornem o Corpo e o Sangue
47.de Jesus, nosso Senhor.

Todos aclamam:
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas.
Rogamos-te, Deus, nosso Pai,
envia teu Espírito,
para que estes dons do pão e do vinho
se tornem o Corpo e o Sangue
de Jesus Cristo, nosso Senhor.

37.Ele prometeu que o Espírito Santo
38.ficaria sempre em nós

48.Bendito o que vem em nome do Senhor.
49.Hosana nas alturas!
52. O qual, na véspera (do dia) em que sofreria,
53. manifestou teu amor infinito,
54. pois, pondo-se à mesa na ceia com os
discípulos,
55. tomou o pão

50.<5> Antes de morrer
51.Jesus nos mostrou
52.como é grande vosso amor.
53.Quando ele estava à mesa
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56.
57.
58.
59.
60.

deu graças,
partiu e deu-lhes, dizendo:
Tomai e comei disto todos:
Pois isto é meu Corpo,
que será entregue por vós.

61. Mostra a hóstia aos participantes, enquanto todos aclamam
62. Jesus Cristo entregue por nós.
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63. Do mesmo modo, tomou o cálice cheio
de vinho,
64. orou a ti, dando graças,
65. e ofereceu-lhes o cálice, dizendo:
66. Tomai e bebei dele todos:
67. Pois este é o cálice de meu Sangue
68. do novo e eterno testamento,
69. que será derramado por vós e por muitos
70. para remissão dos pecados.
71. Mostra o cálice, aos participantes, enquanto todos aclamam:
72. Jesus Cristo entregue por nós.
73. O sacerdote prossegue:
74. Depois lhes disse:
75. Fazei isto em minha comemoração.
76. Mistério da fé.
77. A Cristo que morreu por nós
78. e ressuscitou,
79. esperamos vindo na glória.
80. Estamos recordados, portanto, Pai amantíssimo,
81. da morte e da ressurreição de Jesus,
82. Salvador do mundo,
83. que se deu a si mesmo em nossas
mãos,,
84. para ser a vítima da reconciliação e da
paz
85. nosso sacrifício,
86. com o qual fôssemos atraídos a ti.
87.
88.
89.
90.
91.

Todos aclamam:
Glória e louvor ao nosso Deus.
Ou:
Louvamos-te, bendizemos-te,
damos-te graças.

92. Escuta, Senhor Deus,
93. e dá o Espírito de teu amor
94. a todos os que participam deste banquete,
95. para que sejam cada vez mais um só na
Igreja,
96. com nosso Papa N. e nosso bispo N.,
97. com os demais bispos
98. e com todos que servem a teu povo.
99. Todos aclamam:
100. Que sejam um só corpo, um só espírito
101. para tua glória, Senhor.

54.com os apóstolos,
55.tomou o pão e rezou,
56.louvando e agradecendo.
57.Depois partiu o pão
58.e o deu a seus amigos, dizendo:
59.Tomai, todos, e comei:
60.Isto é o meu corpo
61.Que será entregue por vós.
62.Jesus dais a vida por todos nós!
63.Depois Jesus tomou o cálice com vinho,
64.de novo rezou e agradeceu,
65.e o deu a cada um dizendo:
66.Tomai, todos, e bebei:
67.Este é o cálice do meu sangue,
68.o sangue da nova e eterna aliança,
69.que será derramado por vós e por todos,
70.para remissão dos pecados.
71.E também disse:
72.fazei isto em memória de mim.
73.Jesus, dais a vida por todos nós!

74.<6> Por isso lembramos agora, Pai querido,
75.a morte e a ressurreição de Jesus,
76.que salvou o mundo.
77.Ele mesmo se colocou em nossas mãos
78.para ser este sacrifício
79.que agora vos oferecemos.
80.E assim somos cada vez mais
81.atraídos para vós.
82.Glória e louvor a Jesus
83.Que nos leva ao Pai!

84.<7> Escutai vossos filhos e filhas, ó Deus
Pai,
85.e concedei-nos o Espírito de amor.
86.Nós, que participamos desta refeição,
87.fiquemos sempre mais unidos,
88.na vossa Igreja,
89.<8> com o Papa N., e com nosso Bispo N.,
90.com todos os outros bispos
91.e com aqueles que servem o vosso povo.
92.Glória e louvor a Jesus
93.Que nos leva ao Pai!
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102. Não esqueças daqueles que amamos:
103. nossos pais, irmãos e amigos,
104. e daqueles que não amamos bastante.

94.Pedimos por aqueles que amamos (N. N.)
95.e também por aqueles
96.que ainda não amamos bastante.

105. Recorda-te também daqueles
106. que partiram desta vida em paz (N. e N.),
107. e benigno admite-os na alegria de tua
casa.

97.Lembrai-vos dos que morreram (N. N.):
98.sejam todos recebidos
99.com amor na vossa casa.

108. Todos aclamam:
109. Que sejam um só corpo, um só espírito
110. para tua glória, Senhor.
111. Pai, congrega-nos um dia junto a ti,
112. com a bem-aventurada Virgem Maria,
113. Mãe de Deus e nossa,
114. para celebrar o dia eterno, em teu Reino,
115. onde todos os amigos de Jesus Cristo,
nosso Senhor,
116. a ti cantarão sem fim o cântico de louvor.
117. Todos aclamam, se for oportuno:
118. Que sejam um só corpo, um só espírito
119. para tua glória, Senhor.
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120. Por ele, e com ele, e nele,
121. é a ti, Deus Pai onipotente,
122. na unidade do Espírito Santo,
123. toda honra e toda glória
124. por todos os séculos dos séculos.
125. Amém.

100.
101.
102.
103.
104.

Um dia, enfim,
reuni a todos nós em vosso Reino
para vivermos com Maria,
Mãe de Deus e nossa Mãe,
a festa que no céu nunca se acaba.

105. Então, com todos os amigos de Jesus,
106. poderemos cantar para sempre
107. o vosso amor.
108. Glória e louvor a Jesus
109. Que nos leva ao Pai!
110. <9> Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a
vós,
111. Deus Pai todo-poderoso,
112. na unidade do Espírito Santo,
113. toda a honra e toda a glória,
114. agora e para sempre.
115. Amém.

4.3.2.2.1. A análise da tradução oficial do formulário anafórico
4.3.2.2.1.1. Secção anamnético-celebrativa (linhas 1-42)
Prefácio <1> (linhas 1-22): o texto latino: “tibi gratias agamus” (linha 3)
e “tibi gratias agimus” (linha 23) são traduzidos por agradecer (linhas 3 e 20).
Segundo Giraudo, não é correto interpretar o latim “gratias agere” na base da
moderna, imediata e exclusiva conotação de reconhecimento. Esse tipo de versão empobrece o teor dinâmico-teológico dessa expressão bíblico-litúrgica, ou
seja, da dinâmica teológica da aliança (Giraudo, 2003, p. 280–282).
Em se tratando de crianças, é preciso encontrar uma linguagem moderna
mais acessível para expressar a noção de “gratias agere”. Ela não se restringe a
um sinônimo de gratidão; por isso mesmo, na impossibilidade de um termo
mais correspondente, dever-se-á incumbir à catequese mistagógica o dever de
iluminar o seu significado à luz da tradição bíblico-litúrgica.
A tradução oficial do texto latino (linhas 16-19) não se refere ao Espírito
Santo [“et per Spiritum adoptionis” (linha 18)] como princípio agregante de
unidade. Traduz, simplesmente, por: “Vós nos amais tanto que nos reunis em
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vosso filho Jesus, como filhos e filhas da mesma família” (linhas 14-16). Sem
dúvida, é Cristo o grande instituidor da família eclesial; porém, o faz com a
intervenção do Espírito. Este dado pneumatológico não só pontualiza a dimensão trinitária da ação divina, como também a explicita orantemente. Teria sido
importante conduzir a criança, mistagogicamente, a esta dimensão trinitária da
fé.
Se na primeira oração eucarística a tradução oficial multiplicou as intervenções, aqui reduziu a duas as três aclamações propostas para esse prefácio:
[“Gloria tibi, Domine, qui nos homines amas”]. Essas aclamações, tanto no
latim quanto na tradução oficial, têm caráter de louvor, mesmo que a correspondência entre elas aqui seja diversa [Louvado seja o Pai, que tanto nos amou]. Parece-me uma boa opção de tradução. Nós, católicos, dizemos mais
comumente: “Louvado seja Deus” do que “glória a Deus”.
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Santo <2> (linhas 24-26): no latim, o Santo é apresentado em seu texto
completo, diversamente da tradução oficial que exclui “Bendito o que vem em
nome do Senhor. Hosana nas alturas”. Essa exclusão não parece justificada,
pois, além de ser parte integrante do canto do “Santo”, ele é explicitado neste
“pós-santo”, como ocorre nas orações eucarísticas para diversas circunstâncias.
Pós-santo <3> (linhas 27-42): aqui, o latim repete a terceira parte do canto do Santo [“Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis”]
(linhas 45-46). Essa intervenção, como opção pedagógico-catequética, corresponde bem ao caráter cristológico do pós-santo. A tradução oficial divide, por
sua vez, o pós-santo em duas partes, ao introduzir no meio dele duas vezes o
“Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!” (linhas 32-33 e
41-42).
Não há razão para a tradução omitir o “Bendito” e tê-lo traduzido por
“Louvado”, justamente quando ele é um “pós-bendito”. A função literárioteológica do pós-santo é fazer a ponte entre o que precedeu (prefácio) e dar
continuidade ao louvor e a ação de graças a Deus, retomando algumas palavras
do canto do “Santo”. Nesta oração, essa ponte é explicitamente evidenciada
pelo “bendito”: “Benedictus qui venit in nomine Domini.” (linha 30) e “Vere
benedictus sit Iesus, missus a te” (linha 32). Por outro lado, ao omiti-lo e transformá-lo em “louvado”, a sua repetição perde o sentido.
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A tradução oficial de “et odium, quod non sinit esse felices” (linha 40)
por “trazer o amor que faz a gente ser feliz” (linha 36) é muito boa em sua versão positiva; porém, traduz: “peccatum et malum” (linha 38) [o pecado e o
mal] por maldade (linha 35), relativizando o sentido de ato pessoal.
4.3.2.2.1.2. Secção epiclética (linhas 43-115)
Epiclese sobre os dons <4> (linhas 43-49): a tradução oficial repete aqui,
uma terceira vez, a aclamação: “Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!” (linhas 48-49). Esta intervenção, elemento típico da secção
anamnético-celebrativa, colocada na secção epiclética foi infeliz, pois não
permite que se perceba a progressão da estrutura literário-teológica da anáfora.
Aqui está implícita a interpretação estática da presença real: aclama-se bendito
o Jesus que vem em nome do Senhor através da “consagração”. Por outro lado,
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separa da epiclese sobre os dons a narração da instituição que a fundamenta.
Mais ainda, está implícita a interpretação estática da presença real: aclama-se
bendito o Jesus que vem em nome do Senhor através da “consagração”.
Relato institucional <5> (linhas 50-73): depois das palavras sobre o pão e
sobre o cálice na narração da instituição repete-se cada vez uma profissão de fé
no mistério pascal: “Jesus, dais a vida por todos nós” (linhas 62 e 73). O enfoque da aclamação é bem feliz e corresponde ao latim, pois não acentua unilateralmente a presença real estática, mas destaca a entrega de Jesus.
No texto latino, a segunda intervenção se localiza depois de “qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum” (linhas 69-70) e antes
de “hoc facite in meam commemorationem” (linha 75), pois estas últimas palavras atraem a aclamação memorial: “Christum, qui mortuus est pro nobis et
resurrexit, exspectamus venientem in gloria” (linhas 77-79). Desta aclamação,
como das três outras do Missal Romano, posta logo em seguida ao relato institucional e suscitada pela aclamação: “Mistério da fé”, aparece claro que o memorial celebrado é a ação ritual, simbólico-sacramental, isto é, é um memorial
dos acontecimentos da Páscoa de Jesus. Portanto, pela sua importância estrutural e participativa, nunca deveria ser omitida. A tradução oficial se restringe a:
“Jesus, dais a vida por todos nós” (linha. 73).
Anamnese <6> (linhas 74-83): na formulação latina da anamnese (linhas
80-81) não está explicitado o ofertório, elemento constitutivo do momento. A
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versão oficial, por sua vez, a exprime, de certo modo, ao formular: “Ele mesmo
se colocou em nossas mãos para ser esse sacrifício que agora oferecemos” (linhas 77-78).
“Por isso lembramos agora...” (linha 74) representa uma tradução adequada do latim “memores” (linha 80)? Aqui entra em consideração outro elemento fundamental da catequese mistagógica, para compreender o rico sentido
sacramental de memória cultual. A tradução literal de “memores igitur sumus”
(linha 80) é: “estamos recordados”. Note-se que o verbo “recordar”, “dar novamente o coração” (“recordare”) “fazer memória” significa mais uma experiência vivida que repercute no presente. Assim diz o ditado popular: “recordar é
viver”. Já o verbo “lembrar” ou “lembrar-se” expressa mais a simples memória
psicológica, enfraquecendo a densidade da anamnese anafórica. É preciso usar
a expressão mais apropriada ao sentido bíblico-litúrgico, não só para fazer parPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

te do vocabulário celebrativo do fiel, como também para estimular uma catequese mistagógica.
Epiclese sobre os comungantes <7> (linhas 84-88): houve um tempo em
que se dizia: a missa é sacrifício e comunhão. Entretanto, mais que uma distinção, havia uma separação no rito. O pão consagrado, na maioria das vezes, era
distribuído depois da celebração ou independente dela. Esta prática favorecia o
individualismo religioso. A reforma litúrgica, que restituiu à missa a participação “ativa e frutuosa” e fez a comunhão retornar ao banquete como a forma
comum e plena de celebrá-lo, levou à redescoberta da dimensão comunitária da
Igreja. Esta 2ª epiclese, recitada depois da fórmula de memorial e de oferta,
relaciona a comunhão ao Corpo e ao Sangue de Cristo à constituição da assembléia em corpo de Cristo. A tradução oficial mantém essa riqueza ao integrar
claramente a invocação do Espírito Santo sobre todos os que participam do
banquete eucarístico a fim de formarem um só corpo eclesial de Cristo. Na
verdade, a eucaristia faz a Igreja, isto é, o corpo eclesial de Cristo; a Igreja celebra a eucaristia, isto é, o corpo sacramental de Cristo.
Intercessões <8> (linhas 89-109): depois da epiclese sobre os comungantes e depois da intercessão pelos vivos, defuntos e santos, o texto latino traz
uma súplica exemplar: “Unum corpus, unus spiritus sint ad gloriam tuam, Domine” (linhas 100-101, 109-110, 118-119). Infelizmente, a tradução oficial
achou por bem substituir essa aclamação tão profundamente teológica e tão
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adaptada a este momento da oração eucarística por outra que fica completamente deslocada: “Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai” (linhas 92-93,
108-109). Essa aclamação é imprópria por várias razões: expressa louvor e,
portanto, caberia na secção anamnético-celebrativa; dá glória e louvor a Jesus,
e não ao Pai por meio de Jesus, como seria o movimento correto na teologia da
anáfora. Portanto, ela está fora de contexto e na última vez é desnecessária e
repetitiva.
Doxologia <9> (linhas 110-115).
3.3.3. Terceira oração eucarística para missa com crianças
Esta oração eucarística apresenta, quanto ao conteúdo, uma progressão
com relação às duas anteriores: já não se fala apenas do amor de Deus ou da
História da Salvação. Incluem-se referências contínuas também às nossas atituPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

des concretas, à nossa missão dentro dessa História. Por isso, a terceira oração
eucarística para missas com crianças já supõe crianças um pouco maiores, acostumadas à celebração, e tempos fortes do ano litúrgico.
Para ela, foram preparadas partes variáveis no tempo pascal, respectivamente no prefácio, no pós-santo e nas intercessões.
A estrutura da anáfora é de dinâmica epiclética, pois o bloco “relato institucional e anamnese” encontra-se na secção epiclética.
4.3.3.1. Texto latino com tradução literal de estudo
Texto latino
– Dominus vobiscum.
– Et cum spiritu tuo.
– Sursum corda.
– Habemus ad Dominum.
– Gratias agamus Domino Deo nostro.
– Dignum et iustum est.
*
1. <1> † Gratias agimus tibi, Deus,
2. qui nos creasti,
3. ut tibi viveremus,
4. nos invicem fraterne diligentes.
5.
6.

Tuum est munus
quod mutuo contuentes et colloquentes,

7.
8.
9.
10.
11.
12.

cuncta quæ bona sunt,
cuncta quæ aspera,
inter nos partiri valeamus. †
Tempore paschali sacerdos dicit:
† Quia tu es Deus viventium,
qui nos ad vitam vocasti

Tradução literal de estudo
– O Senhor [esteja] convosco.
– E com teu espírito.
– Ao alto os corações.
– Temos no Senhor.
– Demos graças ao Senhor nosso Deus.
– É digno e justo.
*
1. † Damos-te graças, Deus,
2. que nos criaste
3. para que vivêssemos para ti,
4. amando-nos uns aos outros fraternalmente.
5. É um presente teu
6. que nos olhando mutuamente e dialogando,
7. consigamos partilhar entre nós
8. tudo o que é bom,
9. tudo o que é penoso. †
10. No tempo pascal o sacerdote diz:
11. † Porque és o Deus dos viventes,
12. que nos chamaste à vida
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13. et vis, ut felicitate aeterna fruamur.
14. Primum quidem e nobis Iesum Christum
15. suscitasti a mortuis novamque ei vitam
donasti.
16. Idem es nobis pollicitus:
17. vitam sine termino, sine miseriis, sine
doloribus. †
18. De hoc, Pater, gavisi,
19. et gratias referentes,
20. cum omnibus, qui in te credunt,
21. et cum Sanctis et Angelis
22. confitemur in exsultatione dicentes:
23. <2> Sanctus, Sanctus, Sanctus,
24. Dominus Deus Sabaoth.
25. Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
<3> Vere sanctus est, Domine,
et erga nos omnes benignus,
cunctisque hominibus clementiam ostendis.
32. Tibi gratias agimus,
33. imprimis pro Filio tuo Iesus Christo.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

50.

† Qui in mundum venire dignatus est,
quia dereliquerunt te homines
propter peccatum
neque amplius inter se
eorum consentiunt animi.
Ipse oculos nostros et aures aperuit,
ut te Patrem omnium nostrum agnosceremus
et nos alterutrum diligeremus. †
Tempore paschali sacerdos dicit:
† Ipse nobis vitae nuntium attulit
in splendoribus tuis apud te sine fine
ducendae,
et illius vitae viam nobis ostendit
gressibus amoris percurrendam
in qua nos ipse praecessit.
Nunc autem
Christus ad unam nos congregavit mensam,
volens ut faciamus, quod ipse antea fecit.

51.
52.
53.
54.

<4> Pater optime, hæc dona panis et vini
per virtutem Sancti Spiritus
sanctificare digneris,
ut nobis fiant Corpus et Sanguis

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Filii tui Iesu Christi,
<5> Vespere enim illo,
priusquam propter nos mortem subiret,
cum discipulis suis
postremum discumbens,
accepit panem,
gratias egit,
fregit deditque eis dicens:
Accipite et manducate ex hoc omnes:
Hoc est enim Corpus meum,
quod pro vobis tradetur.
Similiter,
accipiens calicem, vino repletum,
gratias egit,

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

13. e queres que gozemos da felicidade
eterna.
14. Na verdade ressuscitaste dos mortos
15. como primeiro dentre nós a Jesus Cristo
16. e lhe deste a vida nova.
17. Igualmente nos prometeste uma vida sem
fim, sem misérias, sem dores. †
18. Pai, alegres por isso
19. e dando-te graças
20. com todos os que crêem em ti,
21. e com os santos e anjos
22. confessamos em exultação dizendo:
23. Santo, Santo, Santo,
24. Senhor Deus Sabaoth.
25. Os céus e a terra estão cheios de tua
glória.
26. Hosana nas alturas.
27. Bendito o que vem em nome do Senhor.
28. Hosana nas alturas.
29. Verdadeiramente és santo, Senhor,
30. e benigno para com todos
31. e a todos os homens mostras clemência.
32. Damos-te graças,
33. em primeiro lugar por teu Filho Jesus
Cristo.
34. † Que se dignou vir ao mundo,
35. porque os homens te abandonaram
36. por causa do pecado
37. e seus espíritos não estão mais
38. de acordo entre si.
39. Ele abriu nossos olhos e ouvidos,
40. para que te conhecêssemos, Pai de todos nós,
41. e nos amássemos uns aos outros. †
42. No tempo pascal o sacerdote diz:
43. † Ele nos trouxe a mensagem da vida
44. a ser sem fim vivida junto a ti em teus
esplendores,
45. e mostrou-nos o caminho daquela vida
46. a ser percorido com passos de amor,
47. [caminho] no qual ele nos prededeu. †
48. Agora, porém,
49. Cristo nos congregou numa única mesa,
50. querendo que façamos o que ele fez
anteriormente.
51. Pai ótimo, estes dons do pão e do vinho
52. digna-te santificar
53. pela força do Santo Espírito,
54. para que se tornem para nós o Corpo e o
Sangue
55. de teu Filho Jesus Cristo.
56. Pois naquela noite,
57. antes que sofresse a morte por nós,
58. pondo-se à mesa pela última vez
59. com seus discípulos,
60. tomou o pão,
61. deu graças,
62. partiu e deu-lhes, dizendo:
63. Tomai e comei disto todos:
64. Pois isto é meu Corpo,
65. que será entregue por vós.
66. Semelhantemente,
67. tomou o cálice, cheio de vinho,
68. deu graças,
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

deditque discipulis suis dicens:
Accipite et bibite ex eo omnes:
Hic est enim calix Sanguinis mei
novi et æterni testamenti,
qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum.
Deinde dixit ad eos:
Hoc facite in meam commemorationem.
<6> Mysterium fidei.
Christum, qui mortuus est pro nobis
et resurrexit,
exspectamus venientem in gloria.
Quapropter hic, Pater sancte, tibi astamus,
82. cum gaudio memores eorum,
83. quæ Iesus Christus pro salute nostra est
operatus.
84. In hoc sancto sacrificio,
85. quod ipse Ecclesiæ suæ commisit,
86. mortem eius ac resurrectionem recolimus.
87. Pater sancte, qui es in cælis,
88. nos suscipe, quæsumus,
89. una cum Filio tuo dilecto.
90. Ipse mortem voluntarie pro nobis sustinuit.
91. Tu autem eum resuscitasti;
92. unde acclamemus:
93. Omnes acclamant:
94. Te Deum, qui bonus es, laudamus;
95. tibi gratias agimus.
96. Qui cum apud te semper vivit,
97. tamen nobiscum conversatur.
98. Omnes acclamant:
99. Te Deum, qui bonus es, laudamus;
100. tibi gratias agimus.
101. In fine autem venturus est cum gloria,
102. in cuius Regno non amplius erit,
103. qui miseria affligatur,
104. qui lacrimetur,
105. qui tristitiam habeat,
106. nec peccatum nec mors ultra dominabuntur.
107. Omnes acclamant:
108. Te Deum, qui bonus es, laudamus;
109. tibi gratias agimus.
110. <7> Pater sancte, qui nos vocasti,
111. ut de hac mensa in lætitia
112. Corpus Christi sumeremus,
113. tribue, quæsumus,
114. ut huius cibi virtute roborati,
115. tibi magis magisque placeamus,
116. per communionem Spiritus Sancti
117. unum corpus in caritate fiamus.
118. <8> Recordare, Domine, Papæ nostri N.,
119. Episcopi nostri N., et ceterorum Episcoporum.
120. † Adiuva cunctos Christi discipulos
121. ut pacem concilient
122. aliisque lætitiæ donum impertiant. †
123. Tempore paschali sacerdos dicit:
124. † Fac ut corda fidelium
125. paschalibus gaudiis repleantur,
126. et han laetitiam ad cunctos perferant
homines,

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai e bebei dele todos:
Pois este é o cálice do meu Sangue
do novo e eterno testamento,
que será derramado por vós e por muitos
para remissão dos pecados.
Depois lhes disse:
Fazei isto em meu memorial.
Mistério da fé.
A Cristo que morreu por nós
e ressuscitou,
esperamos vindo na glória.
Por isso, Pai santo, aqui estamos diante
de ti,
lembrados com gáudio das coisas
que Jesus Cristo realizou por nossa salvação.
Neste santo sacrifício
que ele confiou a sua Igreja,
cultuamos sua morte e ressurreição.

87.
88.
89.
90.

Pai santo que estás nos céus,
recebe-nos, nós pedimos,
juntamente com teu Filho amado.
Ele suportou voluntariamente a morte por
nós.
91. Mas tu o ressuscitaste;
92. por isso aclamamos:
93. Todos aclamam:
94. Nós te louvamos, Deus que és bom;
95. damos-te graças.
96. Que, vivendo junto de ti para sempre,
97. contudo convive conosco.
98. Todos aclamam:
99. Nós te louvamos, Deus que és bom;
100. damos-te graças.
101. Mas no fim virá com glória,
102. em cujo Reino não haverá mais
103. quem seja afligido por miséria,
104. quem seja deplorado,
105. quem tenha tristeza,
106. nem o pecado nem a morte dominarão
mais.
107. Todos aclamam:
108. Nós te louvamos, Deus que és bom;
109. damos-te graças.
110. Pai santo, que nos chamaste,
111. para que desta mesa tomássemos
112. com alegria o Corpo de Cristo,
113. concede, pedimos,
114. que fortalecidos pela força deste alimento,
115. te agrademos mais e mais,
116. pela comunhão do Espírito Santo,
117. nos tornemos um só corpo na caridade.
118. Recorda-te, Senhor, de nosso Papa N.,
119. de nosso bispo N. e dos demais bispos.
120. † Ajuda a todos os discípulos de Cristo
121. procurem a paz
122. e comuniquem aos outros o dom da alegria. †
123. No tempo pascal o sacerdote diz:
124. † Faze com que os corações dos fiéis
125. sejam repletos de gáudios pascais,
126. e que levem esta alegria a todos os homens
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127. qui tristitiam habent. †
128. Nobis omnibus concede,
129. ut cum beata Virgine Maria, Matre Dei,
130. cum Sancto N. et universis Sanctis,
131. apud Christum
132. in cælestibus quondam habitemus,
133. et apud te simus cum illo in sempiternum.
134. <9> Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
135. est tibi Deo Patri omnipotenti,
136. in unitate Spiritus Sancti,
137. omnis honor et gloria
138. per omnia sæcula sæculorum.
139. Amen.

127. que têm tristeza. †
128. A nós todos concede
129. que com a beata Virgem Maria, Mãe de
Deus,
130. com santo N. e todos os santos
131. habitemos um dia nos céus
132. junto de Cristo
133. e junto a ti estejamos com ele para sempre.
134. Por ele, e com ele, e nele,
135. é a ti, Deus Pai onipotente,
136. na unidade do Espírito Santo,
137. toda honra e toda glória
138. por todos os séculos dos séculos.
139. Amém.

4.3.3.1.1. Análise do texto anafórico
4.3.3.1.1.1. Secção anamnético celebrativa * (linhas 1-50)
O Prefácio <1> (linhas 1-22) encaminha o movimento celebrativo de
louvor sustentado na expressão que o caracteriza, isto é, dar graças, render graPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

ças: “Gratias agimus tibi” [“Damos-te graças”] (linha 1). Trata-se de um verbo
fundamental para a compreensão teológica da anáfora. Por isso, ele não se equipara ao nosso moderno “agradecer” ou “dizer obrigado”. Pois, na oração
cultual em geral, sobretudo na oração eucarística, nós confessamos simultaneamente a grandeza de Deus e a nossa fragilidade, a força da sua graça e os limites próprios aos nossos pecados. O objeto próprio da ação de graças, ou confissão, é essencialmente Cristo, que nos foi prodigalizado em dom pelo Pai. Esse
louvor inicial do prefácio conduz gradualmente à proclamação da santidade
divina: “gratias referentes, cum omnibus, qui in te credunt, et cum Sanctis et
Angelis confitemur in exsultatione dicentes...” (linhas 19-22) [dando-te graças
com todos os que crêem em ti, e com os santos e anjos confessamos em exultação dizendo...].
Em nosso prefácio há a variante pascal que, provavelmente, se insere entre “gratias agimus tibi, Deus [ Damos-te graças, Deus.] e “De hoc, Pater, gavisi” [Pai, alegres por isso] (linhas 1 e 18). Mas não podemos saber ao certo, pois
não se diz em nenhuma parte que se trata de acréscimo ou substituição. Já que
no texto não há explicação para a †, há duas hipóteses: ou se trata de um acrescimo ou de uma substituição do texto marcado entre duas † A segunda hipótese
seria mais lógica, pois o texto anterior é bem delimitado pelas ditas†. Mas então falta o convite ao louvor e ação de graças e o prefácio começa por um
“porque” e essa oração subordinada não tem oração principal a que se subordi-
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ne. Então é preciso optar pela primeira hipótese, mas tampouco aí se justiça a
frase subordinada sem frase principal. Então a primeira † está mal colocada.
Assim, fixas são a introdução e a conclusão (linhas 1 e 12). A propósito desse
arremate - “cum omnibus, qui in te credunt” (linha 20), observamos que são
associados ao coro laudativo os crentes de todas as religiões, fazendo eco à IV
oração eucarística, quando fala daqueles “que vos procuram de coração sincero” e, em relação aos mortos, “dos quais só vós conhecestes a fé”.
A variante pascal é, sem dúvida, muito válida em seu conteúdo, enriquecendo a catequese mistagógica pascal da homilia. Ela destaca a fidelidade de
Deus que se expressa na ação misericordiosa da nova vida em Jesus ressuscitado.
Por fim, a transição ao Santo está assegurada pela retomada do tema da
ação de graças, “gratias referentes... confitemur in exsultatione” (linhas 19 e
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

22) [dando-te graças... confessamos em exultação dizendo] que se prolonga no
“Sanctus-Benedictus qui venit in nomine Domini” (linha 27).
O Santo <2> (linhas 23-28) é o hino por excelência de toda a celebração
eucarística. Para compreender a sua teologia, é indispensável remontar à liturgia judaica, a liturgia na qual Jesus orava, como também, por longo tempo toda
a geração apostólica. De fato, é a partir dos seus formulários que se foi lentamente configurando a liturgia cristã. Nesta oração eucarística, ele se apresenta
completo e no lugar apropriado.
As nossas assembléias de culto não podem deixar de constatar a debilidade do próprio louvor. Por isso, tomando consciência da condição de existência fragmentada no tempo e no espaço e da inadequação para louvar a Deus
como ele merece, as assembléias cá de baixo se unem às multidões lá de cima.
Os anjos constituem a assembléia cultual que proclama permanentemente a
santidade divina.
O Pós-santo <3> (linhas 29-50) retoma o discurso celebrativo apoiado na
noção de “santidade”: “Vere sanctus est, Domine,...” (linha 29) [Verdadeiramente és santo, Senhor], e na anamnese salvífica: “gratias agimus... pro Filio
tuo Iesus Christo” (linhas 32-33) [Damos graças... por teu Filho Jesus Cristo]
cumprindo bem a sua função.
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Entretanto, “nunc autem” (linha 48) [Agora, porém] evidenciaria melhor
o encaminhamento da súplica se precedesse imediatamente “Pater optime, haec
dona...” (linha 51) [Pai ótimo, estes dons...].
Aqui se encontra a segunda variante pascal para essa anáfora. Ela deverá
substituir † “Qui in mundum venire dignatus est... et nos alterutrum diligeremus” (linhas 34-41).[Que se dignou vir ao mundo ... e nos amássemos uns aos
outros]. A sua formulação, ainda que pertinente estruturalmente, não parece
clarificar o tempo pascal para as crianças.
4.3.3.1.1.2. Secção epiclética (linhas 51-139)
Epiclese sobre os dons <4> (linhas 51-55) é o elemento estrutural que abre a secção epiclética, suplicando o poder divino para operar a transformação
das oblatas ou transubstanciação. Do ponto de vista do conteúdo está apropriaPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

do, pois está bem formulado o pedido a Deus Pai de mandar o Espírito Santo, a
fim de que transforme o pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor Jesus.
Relato institucional <5> (linhas 56-76) está dirigido ao Pai, para fundamentar o pedido da epiclese sobre os dons.
Aqui, nesta anáfora, o relato institucional não apresenta novidade, além
dos comentários feitos nas duas anteriores.
Anamnese <6> (linhas 77-109) é introduzida pela monição “Mysterium
fidei” (linha 77) à qual a assembléia intervém com uma aclamação dirigida a
Cristo: “Christum, qui mortuus est pro nobis et resurrexit, exspectamus venientem in gloria” [A Cristo que morreu por nós e ressuscitou, esperamos vindo na
glória] (linhas 78-80), antecipando o que o presidente da celebração está para
dizer. Ela é uma verdadeira aclamação anamnética.
Com a anamnese, a Igreja adere ao mandato de Jesus: “Fazei isto [o sinal
do pão e do cálice] em memória de mim [morto e ressuscitado]”. Primeiro, pela
“declaração anamnética”: “cum gáudio memores eorum, quae Iesus Christus
pro salute nostra est operatus” (linhas 82-83) [lembrados com gáudio das coisas que Jesus Cristo realizou por nossa salvação], torna presente a Deus Pai que
está fazendo o memorial da morte e ressurreição do Senhor; depois, com a declaração ofertorial, ausente nesta anáfora, oferece ao Pai o pão e o cálice eucarísticos, o memorial da nova aliança. Essa ausência é grave, pois memorial e
oferta são as duas dimensões próprias e imprescindíveis de toda a “anamnese”.
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A declaração ofertorial é até mais importante, pois aí está o verbo principal da
construçã anafórica clássica: oferecemos o memorial. Na ausência da ação de
oferecer, não podemos falar de ofertório.
O verbo que indica a ação “offerimus” é substituído por “suscipe”, a oração de aceitação do sacrifício: “Pater sancte, qui es in caelis, nos suscipe, quaesumus, una cum Filio tuo dilecto” (linhas 87-89) [Pai santo que estás nos céus,
recebe-nos, nós pedimos, juntamente com teu filho amado]. Portanto, não podendo falar de ofertório, designamos este setor do texto “commendatio sacrificii”. Assim, não se pede a aceitação de um sacrifício memorial, mas a aceitação
de nós mesmos: “nos suscipe, quaesumus”. Passa-se do conceito de atos e gestos rituais, ao conceito de sacrifício pessoal, a inteira pessoa com a sua história
de “vida em Cristo”, sacrifício agradável a Deus (Rm 12,1). A cláusula deste
“nos suscipe” é “una cum Filio tuo dilecto”.
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A aclamação “Te Deum, qui bonus es, laudamus; tibi gratias agimus” (linhas 94-95) [Nós te louvamos, Deus que és bom; damos-te graças], repetida
três vezes, não ajuda a compreensão da estrutura anafórica, pois, sendo uma
aclamação de louvor, interrompe a longa anamnese. Esse tipo de intervenção
caberia apropriadamente na secção anamnético-celebrativa. Portanto, está fora
de contexto.
Epiclese sobre os comungantes <7> (linhas 110-117) suplica por nossa
“transubstanciação” no corpo eclesial, graças a nossa comunhão no corpo sacramental. Assim, de dispersos, devido a nossa fragilidade e egoísmo, tornamonos membros harmoniosamente unidos a Cristo, “a cabeça do corpo que é a
Igreja” (Cl 1,18), assembléia escatológica. A formulação do pedido pela transformação “num só corpo” para a assembléia reunida, nesta anáfora é rica e explícita: “Pater sancte, qui nos vocasti, ut de hac mensa in laetitia Corpus Christi
sumeremus, tribue, quæsumus, ut huius cibi virtute roborati (linhas 110-114)
per communionem Spiritus Sancti unum corpus in caritate fiamus” (linhas 116117) [Pai santo, que nos chamaste, para que desta mesa tomássemos com alegria o Corpo de Cristo, concede, pedimos, que fortalecidos pela força deste
alimento,... pela comunhão do Espírito Santo, nos tornemos um só corpo na
caridade].
Intercessões <8> (linhas 118-133) ampliam o mesmíssimo pedido feito
na epiclese sobre os comungantes a todas as outras porções da Igreja que, no
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momento da celebração, não estão fisicamente presentes. O que se pede? Pedese que sejam também transformados sempre mais num só corpo. E por quem?
Intercede-se pela Igreja universal, hierárquica, no mundo, triunfante e padecente, presente na celebração.
Esta nossa anáfora, seguindo a tradição romana que se caracteriza pela
sobriedade, revela a pobreza de uma demasiada concisão. Ela não menciona o
memento pelos falecidos, por exemplo, tão caro aos membros da assembléia
celebrante.
Doxologia <9> (linhas 134-139), como conclusão da oração eucarística,
se constrói sobre o crescendo escatológico da última intercessão: “apud Christum in caelestibus quondam habitemus, et apud te simus cum illo in sempiternum” (linhas 131-133) [habitemos um dia nos céus junto de Cristo e junto a ti
estejamos com ele para sempre], caracterizada por uma maior orientação ao
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reino definitivo, no qual pedimos a Deus que nos introduza para podermos glorificá-lo sem fim. Nesse sentido, ela se configura como retorno ao tema do louvor inicial encaminhado pelo prefácio.
4.3.3.2. Texto da tradução oficial da Terceira oração eucarística
para missa com crianças
Tradução literal de estudo
– O Senhor [esteja] convosco.
– E com teu espírito.
– Ao alto os corações.
– Temos no Senhor.
– Demos graças ao Senhor nosso Deus.
– É digno e justo.
*
1. <1> † Damos-te graças, Deus,
2. que nos criaste
3. para que vivêssemos para ti,
4. amando-nos uns aos outros fraternalmente.
5. É um presente teu
6. que nos olhando mutuamente e dialogando,
7. consigamos partilhar entre nós
8. tudo o que é bom,
9. tudo o que é penoso. †

Tradução oficial
– O Senhor esteja convosco.
– Ele está no meio de nós.
– Corações ao alto.
– O nosso coração está em Deus.
– Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
– É nosso dever e nossa salvação.
*
1. <1> † Muito obrigado
2. porque nos criastes, ó Deus.
3. Querendo bem uns aos outros,
4. viveremos no vosso amor.
5.
6.

Vós nos dais a grande alegria,
de encontrar nossos amigos

7.
8.
9.
10.

e conversar com eles.
Podemos assim repartir com outros
as coisas bonitas que temos
e as dificuldades que passamos! †

11. Estamos alegres, ó Pai, e vos agradecemos!
10.
11.
12.
13.

No tempo pascal o sacerdote diz:
† Porque és o Deus dos viventes,
que nos chamaste à vida
e queres que gozemos da felicidade
eterna.
14. Na verdade ressuscitaste dos mortos
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15. como primeiro dentre nós a Jesus Cristo
16. e lhe deste a vida nova.
17. Igualmente nos prometeste uma vida
sem fim, sem misérias, sem dores. †

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521447/CA

18.
19.
20.
21.
22.

Pai, alegres por isso
e dando-te graças
com todos os que crêem em ti,
e com os santos e anjos
confessamos em exultação dizendo:

12.
13.
14.
15.
16.

Por isso estamos contentes, ó Pai,
e aqui vimos para agradecer.
Com todos os que acreditam em vós
e com os Anjos e Santos
vos louvamos cantando (dizendo):

23. <2> Santo, Santo, Santo,
24. Senhor Deus Sabaoth.
25. Os céus e a terra estão cheios de tua
glória.
26. Hosana nas alturas.
27. Bendito o que vem em nome do Senhor.
28. Hosana nas alturas.

20. Hosana nas alturas!
21. Bendito o que vem em nome do Senhor!
22. Hosana nas alturas!

29.
30.
31.
32.
33.

23.
24.
25.
26.
27.

<3> Sois santo, ó Pai.
Amais todas as pessoas do mundo
e sois muito bom para nós.
Agradecemos em primeiro lugar
porque nos destes

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

vosso Filho Jesus Cristo.
Ele veio ao mundo,
porque as pessoas se afastaram de vós
e não se entendem mais.
Jesus nos abriu os olhos e os ouvidos
para compreendermos
que somos irmãos e irmãs

35.
36.
37.
38.
39.

da família em que sois o nosso Pai.
É Jesus que agora nos reúne
em volta desta mesa
para fazermos, bem unidos,
o que na ceia fez com seus amigos.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

<3> Verdadeiramente és santo, Senhor,
e benigno para com todos
e a todos os homens mostras clemência.
Damos-te graças,
em primeiro lugar por teu Filho Jesus
Cristo.
† Que se dignou vir ao mundo,
porque os homens te abandonaram
por causa do pecado
e seus espíritos não estão mais
de acordo entre si.
Ele abriu nossos olhos e ouvidos,
para que te conhecêssemos, Pai de
todos nós,
e nos amássemos uns aos outros. †

17. <2> Santo, Santo, Santo,
18. Senhor, Deus do universo!
19. O céu e a terra proclamam a vossa glória.

40. Glória a Jesus, nosso Salvador!
42. No tempo pascal o sacerdote diz:
43. † Ele nos trouxe a mensagem da vida
44. a ser sem fim vivida junto a ti em teus
esplendores,
45. e mostrou-nos o caminho daquela vida
46. a ser percorido com passos de amor,
47. [caminho] no qual ele nos prededeu. †
48. Agora, porém,
49. Cristo nos congregou numa única mesa,
50. querendo que façamos o que ele fez
anteriormente.
51. <4> Pai ótimo, estes dons do pão e do
vinho
52. digna-te santificar
53. pela força do Santo Espírito,
54. para que se tornem para nós o Corpo e o
Sangue
55. de teu Filho Jesus Cristo.

56.
57.
58.
59.
60.

<5> Pois naquela noite,
antes que sofresse a morte por nós,
pondo-se à mesa pela última vez
com seus discípulos,
tomou o pão,

41. <4> Pai, vós que sois tão bom,
42. mandai vosso Espírito Santo
43. para santificar este pão e este vinho.
44. Eles serão assim
45. o Corpo e o Sangue
46. de Jesus Cristo, vosso Filho.
47.
48.
49.
50.
51.

<5> Antes de morrer por amor de nós,
Jesus, pela última vez,
pôs-se à mesa com seus apóstolos.
Tomou o pão nas mãos
e agradeceu.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

deu graças,
partiu e deu-lhes, dizendo:
Tomai e comei disto todos:
Pois isto é meu Corpo,
que será entregue por vós.
Semelhantemente,
tomou o cálice, cheio de vinho,
deu graças,
e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai e bebei dele todos:
Pois este é o cálice do meu Sangue
do novo e eterno testamento,
que será derramado por vós e por muitos
para remissão dos pecados.
Depois lhes disse:
Fazei isto em meu memorial.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Partiu o pão
e o deu a seus amigos, dizendo:
tomai, todos, e comei:
isto é o meu corpo
que será entregue por vós.
Glória a Jesus, nosso Salvador!
Do mesmo modo,
tomou nas mãos o cálice com vinho
e agradeceu de novo.
Deu o cálice a seus amigos, dizendo:
tomai, todos, e bebei:
este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e
por todos, para remissão dos pecados.
e disse também:
fazei isto em memória de mim.

69. Glória a Jesus, nosso Salvador!
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77. <6> Mistério da fé.
78. A Cristo que morreu por nós e ressuscitou, esperamos vindo na glória.
79. Por isso, Pai santo, aqui estamos diante
de ti,
80. lembrados com gáudio das coisas
81. que Jesus Cristo realizou por nossa salvação.
82. Neste santo sacrifício
83. que ele confiou a sua Igreja,
84. cultuamos sua morte e ressurreição.
85. Pai santo que estás nos céus,
86. recebe-nos, nós pedimos,
87. juntamente com teu Filho amado.
88. Ele suportou voluntariamente a morte por
nós.
89. Mas tu o ressuscitaste;
90. por isso aclamamos:
91. Todos aclamam:
92. Nós te louvamos, Deus que és bom;
93. damos-te graças.
94. Que, vivendo junto de ti para sempre,
95. contudo convive conosco.
96. Todos aclamam:
97. Nós te louvamos, Deus que és bom;
98. damos-te graças.
99. Mas no fim virá com glória,
100. em cujo Reino não haverá mais
101. quem seja afligido por miséria,
102. quem seja deplorado,
103. quem tenha tristeza,
104. nem o pecado nem a morte dominarão
mais.
105. Todos aclamam:
106. Nós te louvamos, Deus que és bom;
107. damos-te graças.
108. <7> Pai santo, que nos chamaste,
109. para que desta mesa tomássemos
110. com alegria o Corpo de Cristo,
111. concede, pedimos,
112. que fortalecidos pela força deste alimento,
113. te agrademos mais e mais,

70. <6> Por isso, ó Pai,
71. estamos aqui reunidos diante de vós
72. e cheios de alegria recordamos
73. o que Jesus fez para nos salvar.
74. Neste sacrifício,
75. que ele deu à sua Igreja,
76. celebramos a morte
77.
78.
79.
80.

e a ressurreição de Jesus.
Nós vos pedimos, ó Pai do céu,
aceitai-nos com vosso amado Filho.
Ele quis sofrer a morte por amor de nós,
mas vós o ressuscitastes;
81. por isso vos louvamos.

82. Com Jesus oferecemos, ó Pai, a nossa
vida!
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Jesus agora vive junto de vós, ó Pai,
mas ao mesmo tempo
ele está aqui conosco.
No fim do mundo ele voltará vitorioso:
no seu Reino ninguém mais vai sofrer,
ninguém mais vai chorar,
ninguém mais vai ficar triste.

90.
91.
92.
93.
94.

<7> Vós nos chamastes, ó Pai do céu,
para que nesta mesa
recebamos o Corpo de Jesus,
na alegria do Espírito Santo.
Assim alimentados,

95. queremos agradar-vos sempre mais.
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114. pela comunhão do Espírito Santo,
115. nos tornemos um só corpo na caridade.
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116. <8> Recorda-te, Senhor, de nosso Papa
N.,
117. de nosso bispo N. e dos demais bispos.
118. † Ajuda a todos os discípulos de Cristo
119. procurem a paz
120. e comuniquem aos outros o dom da
alegria. †
121. No tempo pascal o sacerdote diz:
122. † Faze com que os corações dos fiéis
123. sejam repletos de gáudios pascais,
124. e que levem esta alegria a todos os homens
125. que têm tristeza. †
126. A nós todos concede
127. que com a beata Virgem Maria, Mãe de
Deus,
128. com santo N. e todos os santos
129. habitemos um dia nos céus
130. junto de Cristo
131. e junto a ti estejamos com ele para sempre.
132. <9> Por ele, e com ele, e nele,
133. é a ti, Deus Pai onipotente,
134. na unidade do Espírito Santo,
135. toda honra e toda glória
136. por todos os séculos dos séculos.
137. Amém.

96. Com Jesus oferecemos, ó Pai, a nossa
vida!
97. <8> Pai de bondade,
98. ajudai o Papa N. e nosso Bispo N.
99. e os outros bispos da Igreja.
100. Ajudai também os amigos de Jesus,
101. para que vivam em paz no mundo inteiro
102. e façam a todos bem felizes.
103. Fazei que, um dia,
104. estejamos junto a vós
105. com Maria, a Mãe de Deus,
106. e com todos os santos,
107. morando para sempre
108. em vossa casa com Jesus.
109. Com Jesus oferecemos, ó Pai, a nossa
vida!

110. <9> Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
111. a vós, Deus Pai todo-poderoso,
112. na unidade do Espírito Santo,
113. toda a honra e toda a glória,
114. agora e para sempre.
115. Amém.

4.3.3.2.1. A análise da tradução oficial do formulário anafórico
4.3.3.2.1.1. Secção anamnético-celebrativa * (linhas 1-40)
O Prefácio (linhas 1-16): está bem conciso e em linguagem bastante acessível. Nota-se a expressão “Muito obrigado” (linha 1) traduzindo a latina
“gratias agere” que, sem dúvida, é bem compreensível às crianças. Entretanto,
permanece a lacuna do sentido cultual da expressão latina. O mesmo se diga de
“agradecer” (linha 13), para traduzir a sua paralela em latim “gratias referre”.
Nestes casos, a acessibilidade vocabular enfraquece a intensidade teológica do
termo em seu contexto cultual. Somente a redescoberta das expressões “gratias
agere”, “gratias referre” em seu significado bíblico-cultual, através de uma
verdadeira catequese mistagógica, permitirá perceber o ritmo crescente da dinâmica literário-teológica da anáfora.
Nota-se também que a tradução oficial omite a variante proposta no latim
para o tempo pascal, empobrecendo o conteúdo do prefácio, já exíguo. Em
contrapartida, acrescenta uma intervenção antes do encaminhamento do Santo:
“Estamos alegres, ó Pai, e vos agradecemos!” (linha 11). Esta aclamação ante-
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cipa o que será dito no início da transição do Santo, “De hoc, Pater, gavisi, et
gratias referentes...” (linhas 18-19) com a tradução oficial: “Por isso estamos
contentes, ó Pai, e aqui vimos para agradecer” (linhas 12-13), tornando-se inútil.
O Santo <2> (linhas 17-22) tem uma transição bem assegurada, pois o
tema da confissão das maravilhas dos feitos de Deus se prolonga na exultação
da santidade de Deus.
O Pós-santo <3> (linhas 23-40) reata bem o discurso, usando como elo a
noção de santidade e desenvolvendo, com simplicidade para as crianças: “Agradecemos em primeiro lugar porque nos destes Jesus Cristo vosso Filho...
para compreendermos que somos irmãos e irmãs” (linhas 26-28 e 33-34).
A tradução oficial omite a variante proposta no latim para o tempo pascal
e acrescenta uma intervenção em seu final: “Glória a Jesus, nosso Salvador”
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(linha 40). Aqui, estando ainda na secção anamnético-celebrativa, tem sentido
pela sua formulação laudatória e doxológica.
4.3.3.2.1.2. Secção epiclética ** (linhas 41-117)
A Epiclese sobre os dons <4> (linhas 41-46) traduz com clareza o sentido
de suplicar ao Espírito Santo a santificação dos dons: “mandai vosso Espírito
Santo para santificar este pão e este vinho” (linhas 42-43). Porém, falta uma
transição, por exemplo: Por isso, Pai, já que sois tão bom, mandai... Falta encadeamento lógico, Aida mais considerando a interrupção ocasionada pela aclamação anterior.
O Relato institucional <5> (linhas 47-69) está com tradução bem acessível. Infelizmente, omite a aclamação anamnética, como nas demais orações
eucarísticas para missa com crianças, tão importante para iniciar as crianças no
sentido da eucaristia como memorial. Por outro lado, depois das palavras da
instituição sobre o pão e sobre o cálice, a tradução oficial acrescenta, mais duas
vezes, a aclamação: “Glória a Jesus, nosso Salvador!” (linhas 57 e 69). Esta
aclamação, na perspectiva literário-teológica, não tem sentido aqui, em secção
epiclética. Sua posição revela a compreensão estática e redutiva da eucaristia à
consagração, própria da teologia do segundo milênio, pois dá glória a Jesus que
se torna presente naquele momento.
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A Anamnese <6> (linhas 70-91) desta oração eucarística, apesar de apresentar uma séria fragilidade temático-estrutural no sentido ofertorial do memorial, como já nos referimos, tem um bom início, tanto na formulação latina
quanto na tradução oficial. A tradução oficial tenta atenuar essa fragilidade ao
verter a aclamação em caráter ofertorial, mas não resolve, pois continua a se
oferecer ao Pai a própria vida e não o memorial.
A Epiclese sobre os comungantes <7> (linhas 92-98) da tradução oficial,
não explicita o verdadeiro sentido deste elemento estrutural, pois não menciona
a razão da súplica propriamente dita, isto é, pedir o Espírito Santo para a nossa
transformação no corpo eclesial de Cristo, graças a nossa comunhão no corpo
sacramental. O texto latino é bem explícito: “tibue, quaesumus, ut huius cibi
virtute roborati... por communionem Spiritus Sancti unum corpus in caritate
fiamus” [“concede, pedimos, que fortalecidos pela força deste alimento,... pela
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comunhão do Espírito Santo, nos tornemos um só corpo na caridade”] (linhas
113-114 e 116-117).
Também aqui, em seu final, a tradução oficial introduz uma aclamação
que não contribui para a compreensão da estrutura anafórica: “Com Jesus oferecemos, ó Pai, a nossa vida!” (linha 98). Em havendo aclamação, seria mais
adequada uma dirigida ao pelo Espírito Santo.
As Intercessões <8> (linhas 99-111), da versão oficial omitem a variante
do tempo pascal, como também, seguindo o texto latino, não mencionam o
pedido pela Igreja padecente. Devemos considerar o memento pelos falecidos,
não só muito caro aos fiéis católicos, como principalmente de antiga e ininterrupta tradição da Igreja. Neste momento, se pede a Deus que transforme escatologicamente a pessoa falecida no “corpo eclesial”, em virtude da comunhão
ao “corpo sacramental” que os presentes se preparam para receber em seu sufrágio. Este dado mereceria uma adequada catequese para a compreensão escatológica das intercessões, como rezamos no símbolo apostólico: “creio na comunhão dos santos e na ressurreição da carne”.
Aqui também, a tradução oficial introduz uma intervenção: “Com Jesus
oferecemos, ó Pai, a nossa vida!” (linha 111); além de inadequada, pois não é
momento ofertorial, isola a doxologia com respeito ao restante da anáfora.
Doxologia <9> (linhas 112-117).
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A nossa análise permitiu o exame crítico das articulações do fluxo teológico-literário dentro da bipartição estrutural de cada uma das orações eucarísticas para missa com crianças. Este procedimento, ao constatar a dinâmica literário-teológica de cada uma delas, possibilitou avaliar a maior ou menor
expressividade do seu teor teológico, vindo a favorecer a melhoria do texto
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oracional em futuras revisões.

