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A Liturgia 

Como comunicação do amor de Deus 

- O Que é a Liturgia 

 

- Quem se comunica pela 

Liturgia. 

- Como se deu essa 

comunicação de Amor.  

 

- Como ela se realiza. 
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Vejamos como essa comunicação acontece. 

A Liturgia 

Como comunicação do amor de Deus 

Ela acontece dessa forma? 

Untitled.avi


Diocese de Petrópolis  Preparado por: Diácono Marquinho 

Lembrando que, comunicação é:   
 

- O processo pelo qual pensamentos, conceitos ou 
informações são divididos entre pessoas, 

organizações. 

Se não é dessa forma, como ela acontece?  

Podemos dizer que para haver 
comunicação, deve-se ter: 

(Emissor)   e   (Receptor). 

Se não é dessa forma,  

Como essa comunicação acontece? 
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O que é a Liturgia? 

 “A Liturgia é tida como 

o exercício do múnus 

sacerdotal de Jesus 

Cristo, no qual, 

mediante sinais 

sensíveis, é significada 

e, de modo peculiar a 

cada sinal realizada a 

santificação do homem; 

e é exercido o culto 

público integral pelo 

Corpo Místico de Cristo, 

Cabeça e membros”  

(SC 7). 

Concílio Vaticano II 
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Resumindo, podemos dizer que? 

É a ação pela qual Deus vem ao encontro do homem, o 

homem se santifica e pode dar glória a Deus.  

Em toda a Liturgia, esta ação, está sempre em movimento. 

Deus 

Homem 
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Na Liturgia é Deus 

que se comunica 

ao ser humano e o 

ser humano entra 

em comunhão com 

Deus. 

A maior 

comunicação entre 

Deus e o ser 

humano se deu 

em Cristo Jesus, 

no mistério da 

Encarnação. 

Frangelico 
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Essa comunicação começa a entrar no seu ápice 

na Última Ceia, que é o nome dado à última refeição 

que Jesus dividiu com seus 

discipulos em Jerusalém antes de sua crucificação.  

Ela é a base escritural para a instituição da Eucaristia, 

também conhecida como "Comunhão" 

Leonardo DaVinci (1498) 
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Ela tem o seu ápice 

na “Paixão, Morte e 

Ressurreição de 

Jesus Cristo. 
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Na ação litúrgica, por Cristo e em Cristo, Deus continua 

a entrar em comunhão com o ser humano, continua a 

encarnar-se no mundo e nos seres humanos. 



Diocese de Petrópolis  Preparado por: Diácono Marquinho 

Esta comunicação divina “de Amor” 

com o ser humano realiza-se na Liturgia 

através de sinais sensíveis e 

significativos. 

A liturgia é feita de sinais sensíveis 

que captamos mediante os nossos 

cinco sentidos, são eles: 

O que são, quais são os Sinais 

Sensíveis e Significativos? 

De que forma ela se realiza? 
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Tato,   Audição,   Visão,   Gosto   e   Olfato. 
 

Cada um desses sentidos pode ser devidamente posto a 

serviço da celebração. 
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Estes sinais sensíveis e significativos da ação salvadora e do 

verdadeiro culto prestado por Cristo ao Pai, formam os ritos.  

Os ritos são, pois, a expressão significativa da obra 

da salvação e da glorificação da qual os que 

celebram participam” 

O rito deve ser compreendido em diversos níveis, extensões 

ou amplitudes. Pode ser um sinal sensível e significativo ou 

uma simples ação, como o sinal da cruz.  
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Um conjunto de sinais sensíveis e significativos constitui um 

rito no sentido mais amplo, como, por exemplo, o rito da 

celebração da Palavra de Deus, o rito sacramental (liturgia 

eucarística). Depois, toda uma celebração também é chamada 

rito, como o Rito do Batismo, Liturgia das horas, Bênçãos 

Os rituais: são livros que contem a descrição dos diversos ritos 
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Assim, na ação da Igreja, os diversos ritos 

comemoram e tornam presente a Obra da Salvação 

e da glorificação de Deus por Cristo e em Cristo. 

Os diversos ritos na Liturgia expressam a 

comunicação do Amor de Deus  

O rito é, por natureza, uma ação previamente ordenada 

e fixada, a ser repetida. A fixidez e a repetição são 

próprias da natureza do rito.  

                                              que a obra da salvação se 

atualizasse nos seus seguidores através de ritos que 

denominamos celebrações dos mistérios de Cristo.  

Porque?  

Por que Jesus Cristo quis 
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Tomemos como exemplo, a procissão das oferendas. 

 

Se elas forem levadas ao altar apenas para que o 

sacerdote as tenha, a fim de servirem de matéria para o 

sacrifício, a procissão ainda não tem sentido litúrgico. 

Ainda não constitui um rito significativo. 

Seria apenas uma ação utilitária, seria, quando muito, 

um puro cerimonial. 

 

Mas se, ao levá-las, a assembleia toda expressar com 

esta ação uma atitude interna de oferecimento, uma 

disposição de oferecer a própria vida, suas realizações 

na perspectiva do Corpo de Cristo dado e do Sangue  

de Cristo derramado, significadas pelo pão e vinho, 

então, a procissão das oferendas se transforma em rito, 

em oração. 
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Tomemos um outro exemplo. 

(Na Liturgia Eucaristica) 

Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu 

graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em 

suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus 

discípulos, 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. FAZEI ISTO EM 

MEMÓRIA DE MIM. 

O Memorial. 
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O Rito Sacramental 

O Memorial 

Fazei isto em memória de Mim.  

Memória de Mim, “Memorial”, o que é?  

Não é a simples recordação, mas é memória em sentido 

ativo, isto é, uma memória que traz o acontecimento 

passado – a obra realizada por Jesus – para o presente 

da nossa história.  
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Era um apelo cheio de confiança de que, se Deus se 

recorda do seu servidor, surge uma situação nova, 

principalmente em favor das pessoas recordadas, então, 

algo há de mudar e a oração será atendida. 

A festa da Páscoa era celebrada anualmente como 

memória (Zikkaron). Entre os judeus especialmente em 

situações aflitivas, era costume começar suas orações 

com “Lembra-te”. 
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O Novo Testamento é herdeiro dos conceitos de 

“memória” e “recordar-se” do Antigo Testamento. 

É a luz desse significado dinâmico e criativo das 

palavras “memória, memorial, recordar-se” que deve ser 

entendido o mandato confiado por Jesus aos Apóstolos 

na ultima Ceia: “Fazei isto em memória de Mim  

(eis ten emén anámnesin) ” (Lc 19,22).   



Diocese de Petrópolis  Preparado por: Diácono Marquinho 

Sendo Jesus o Filho de 

Deus, conhecia e tinha o 

poder para garantir que, 

quando os Apóstolos, Bispos 

e Padres repetissem seu 

gesto (mesmas palavras) a 

renovação da Ceia do 

Senhor não seria mero 

simbolismo evocativo do 

passado, mas vem a ser a 

atualização ou a  

re-presentação (o tornar 

presente de novo) do 

sacrifício do Senhor 

oferecido na Sexta-feira 

Santa sobre o Calvário. 

Vemos no Memorial a Comunicação do Amor 
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A Liturgia está sempre em movimento: 

Deus 

Homem 

Na Liturgia a comunicação do Amor está sempre 

acontecendo, de diversas formas.  

Pescador.avi
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Devemos ter sempre o cuidado de não interromper essa 

ação, essa comunicação do Amor de Deus. 

Como a comunicação pode contribuir com a Liturgia? 

 

É na Liturgia que acontece a comunicação do Amor de Deus. 
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Como a 

comunicação pode 

contribuir com a 

Liturgia? 
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Devemos ter sempre o cuidado de não interromper essa 

ação, essa comunicação do Amor de Deus. 

Como deve ser a ação da PASCOM, durante uma 

celebração? 

Fotografando / Filmando 

Deve ser sempre evitando tirar a atençao dos fieis. 
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Vamos fazer um exercício. 

A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L 

Outro exercício: 

- Quantos quadrados há nesse quadrado? 

Existem  
30  

quadrados 

O que este 
exercício nos 

mostra: 
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Antes de iniciar um processo de comunicação 

precisamos aprender a “Ver e Observar” o 

público (os participantes). 

 

 

 

Para uma boa comunicação, é extremamente 

necessário aprender a observar atentamente as 

coisas que nos rodeiam.  
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Outra ponto que os agentes da Pascom devem 

buscar: 

Conhecer os Ritos 

Os Agentes devem buscar dar a visibilidade de toda 

ação Pastoral, de todas as celebrações. 
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Cuidado a serem tomados durante a celebração. 

O agente da Pascom de buscar a conhecer seu 

equipamento. 



Diocese de Petrópolis  Preparado por: Diácono Marquinho 

É na Liturgia que acontece a comunicação do Amor de Deus. 

Fim 

A formação que contribui com esta ação de AMOR 


