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Foi afundada numa estagnação espiritual profunda, patrocinada pelas Revo-

luções Industrial e Política na Europa, que emerge o Movimento de Oxford, de 1833, 
cujo fim era influenciar um novo grupo dentro do anglicanismo denominado de an-
glo-católicos, onde há o destaque de John Henry Newman que apresenta em seus 
escritos a ideia de que os 39 artigos são completamente consolidáveis dentro da 
realidade católica dos pertencente a Alta Igreja, uma renovação espiritual que resga-
tou os princípios da tradição católica e apostólica perdidos na reforma protestante 
inglesa. 

Dentro desse movimento, fortaleceu-se a tradição litúrgica já há muito enfra-
quecida pelo antirromanismo calvinista. Nisto Os Tractarianos reafirmaram que a 
igreja Anglicana, apesar da reforma, deveria manter a essência de sua catolicidade, 
tais como o episcopado, credos, sacramentos, cuja herança remonta a Igreja Celta 
das Ilhas Britânicas do século VII. 

Sobre isso nos lembra bem Dom Summio Takatsu quando dizia que: 
 
 

O primeiro a estimular o movimento foi John Keble, com um inspirado sermão inti-
tulado “A apostasia nacional”, pregado na Igreja de Santa Maria em Oxford, em 14 
de julho de 1833, comentando o projeto de Reforma no Parlamento de suprimir 10 
dos 22 bispados existentes na Irlanda. No sermão, Keble exigia respeito para com a 
Igreja e que esta fosse considerada não como uma instituição nacional, e sim como 
instrumento da vontade divina. Afirmava que era pecado a intromissão secular na 
autoridade pastoral dos bispos. Com este sermão se deu início ao “Movimento de 
Oxford”, também conhecido com “Movimento Tratariano”, devido aos folhetos 
(Tracts) que imprimia e divulgava. Esse grupo de sacerdotes ligados à Universidade 
de Oxford iniciou uma campanha revolucionária escrevendo folhetos ou panfletos 
que levaram a uma renovação e Os temas tratados nesses folhetos eram os seguintes: 
instrução sobre a importância da oração e da observação do Ano Litúrgico Eclesiás-
tico, o jejum, a história da Igreja, a importância da ordem ministerial, a sucessão a-
postólica, os sacramentos (especialmente a Eucaristia). Sobre tudo, insistiam no mi-
nistério sacerdotal católico e apostólico. 
http://www.centroestudosanglicanos.com.br/bancodetextos/teologiaanglicana/movimento_oxford.pdf   

Observa-se, portanto, esse apanhado histórico da primeira metade do século XIX sob pretexto de retorno ao ethos anglicano como uma igreja cuja teologia e ma-
nifestações da reforma manifestam-se em sua natureza litúrgica, e como tal é ne-
cessário que clérigos e leigos tenham a real noção das ricas origens da tradição da 
vida celebrativa de muito particular da igreja reformada de tradição católica. 

Para que seja lido de forma bem didática o pesente artigo apresenta-se de 
forma bem tópica objetivando uma melhor compreensão das partes e do todo. Veja 
o que segue: 

 
1. “Deus é espírito; e importa que os adoradores o adorem em espírito e em 
verdade” (Jo. 4.24). As nuances exegéticas do texto. 

O excerto faz parte de um todo maior em que Jesus está falando da religio-
sidade samaritana que adorava sem entendimento. Em resposta à indagação da 



interlocutora samaritana, Jesus responde com essa oração de extrema riqueza teo-
lógica. Há no evangelho de São João uma linguagem muito própria do mundo gnós-
tico e respondendo a essa questão da essência espiritual de Deus, Orígenes vai re-
correr ao platonismo para afirmar que espírito seria a incorporeidade do mundo inte-
ligível em contraposição ao mundo sensível e material, acrescido de um princípio de 
transcendência e imanência. Portanto, Deus, na percepção do Alexandrino é uma 
personalidade cujo qual a natureza humana vê-se incapaz de tomar consciência de 
sua inteireza, nisso há uma necessidade de que os que lhe prestam adoração o fa-çam movido por esse sentimento de mysterión, e de reverencia máxima, levando em 
consideração que o termo empregado para adoração aqui é um termo técnico da religião grega, proskuneõ, literalmente adorar prostrado (assim como um cão que 
corre em reconhecimento dono para lamber-lhe a mão). Há quem afirme entre os 
estudiosos que termo para os egípcios designa enviar beijos com a mão à divindade; 
num sentido mais amplo significa beijar a divindade em estado de prostração. Recor-
rendo ainda ao evangelho quando que “Deus procura os que os adorem em espírito 
e em verdade”. Na verdade, o verbo procurar abranda a força da expressão, visto 
que o verbo usado tem sentido exigir, sendo assim, “Deus exige que os que o ado-
rem o façam movidos pela em verdade”, isto é, através de Cristo.  

 
2. O significado do termo liturgia 

Observando de perto a etimologia da palavra, podemos dividi-la em duas partes: leitós, derivado de léos, que significa público; e erguêin, derivada de érgon, 
cujo sentido é obra ou serviço. Portanto, dessa justaposição formou-se o substantivo concreto leiturgos, podendo ser traduzido literalmente por funcionário público. Ou em 
sua forma verbal, Leitourgein, isto é, exercer serviço público. 

Analisando a rigor o termo em questão, é possível constatar pelo menos dois usos ao longo da história: 1) o uso cívico ou profano da expressão, uma vez que 
entre os cidadãos gregos que prestavam serviços administrativos à comunidade e-
ram identificados com liturgos; 2) o uso sagrado ou religioso do termo foi emprega-
do pela primeira vez na Versão dos Setenta ou Septuaginta, para designar os servi-
çais do templo. Consequentemente, o verbete foi associado aos serviços sacerdo-
tais ou serviços que envolviam a ritualística do templo. Firma-se assim que, no uso religioso, liturgia é o serviço público oficial da I-
greja e corresponde ao serviço oficial do templo na Antiga Lei. Englobando, então, 
todo o arcabouço de funções oficiais, os ritos, as cerimônias, orações e sacramen-
tos. 

“A Sagrada Liturgia, escreve Pio XII, é o culto público que o nosso Redentor 
rende ao Pai como cabeça da Igreja e que a sociedade dos fiéis rende a seu Funda-dor e, por ele, ao Pai”. (Enc. Mediator Dei et Hominum, n.17). 

Nos dizeres do Rev. Saulo Maurício de Barros, em sua Introdução à Liturgia, 
ele assegura que: “Para nós, anglicanos, liturgia é compreendida como uma ação 
conjunta do povo de Deus reunido. ‘Também se pode dizer que a liturgia é a Igreja 
reunida em ação’. Essa ação é uma resposta à ação convocadora de Deus. Somos 
convocados para celebrar a ação de Deus na história, ‘centrada na encarnação, vi-
da, morte, ressurreição de Jesus Cristo e derramamento do Espírito Santo’.”. 
3. As que são “tradições litúrgicas” 

Ritos ocidentais: rito romano, rito ambrosiano, rito bracarense, rito galicano, 
rito moçárabe, rito dos cartuxos, rito anglicano ou uso Anglicano. 

Ritos orientais: rito Alexandrino, rito antioquiano, rito sírio oriental, rito Armê-
nio. 



Vejamos então, para uma compreensão mais objetiva, as Igrejas cristãs que 
formam a Igreja Católica, com a indicação também de seus respectivos ritos: 
1 - Rito latino: 

Celebra nesse rito: Observe-se que o rito latino, na sua amplidão, comporta 
também quatro ritos, dentro de si, cujas Igrejas que os adotam são, pois, Igrejas lati-
nas. Assim, temos então no rito latino: a) Rito Romano: predominante em todo o 
Ocidente católico; b) Rito Ambrosiano: utilizado na Arquidiocese de Milão. Tem sua 
origem em Santo Ambrósio, bispo de Milão; c) Rito Moçárabe: oriundo dos árabes 
convertidos ao cristianismo, na Espanha, durante a reconquista. Durante muito tem-
po foi usado apenas numa capela da catedral de Toledo, a diocese primaz da Espa-
nha, e em mais nove paróquias, mas, desde 1993, pode ser usado em todo o territó-
rio espanhol; d) Rito Galicano ou Lionês: utilizado na Arquidiocese de Lyon, esta 
primaz da França. 
Notas: 
1) A expressão “Igreja Católica Apostólica Romana”, muito usada ainda hoje, não é 
de ordem teológica, mas jurídica. O que caracteriza a Igreja de Cristo são as quatro 
“notas” fundamentais, essenciais e teológicas, como rezamos no credo Niceno-
Constantinopolitano: una, santa, católica e apostólica; 2) Ultimamente tem-se de-
senvolvido uma adaptação do rito da Igreja anglicana, para favorecer os anglicanos 
que se converteram recentemente ao catolicismo. Trata-se, pois, não de criar um 
novo rito, mas de se adaptar o rito anglicano propriamente dito ao rito católico. É 
mais uma medida feliz da Igreja, no campo litúrgico. 
 
2 - Rito Bizantino: 
Celebram nesse rito as seguintes Igrejas: Igreja Greco-Melquita Católica; Igreja Gre-
ga Católica; Igreja Ucraniana Católica; Igreja Rutena Católica; Igreja Eslovaca Cató-
lica; Igreja Búlgara Católica; Igreja Iugoslava Católica; Igreja Húngara Católica; Igre-
ja Romena Católica; Igreja Ítalo-albanesa Católica; Igreja Georgiana Católica; Co-
munidade Russa Católica; Comunidade Albanesa Católica; Comunidade Bielorrussa 
Católica. 
 
3 - Rito Armênio 
Celebra nesse rito: Igreja Armênia Católica. 
4 - Rito Antioquino 
Celebram nesse rito: Igreja Siríaca Católica; Igreja Maronita; Igreja Siríaca Malankar 
Católica. 
 



5 - Rito Caldeu 
Celebram nesse rito: Igreja Siríaca Malabar Católica; Igreja Caldeana Católica. 
 
6 - Rito Alexandrino (ou copta) 
Celebram nesse rito: Igreja Copta Católica; Igreja Etíope Católica. 

 
4. A Tradição Apostólica de Hipólito e a História da Liturgia. 

O bispo Hipólito era também escritor na primeira metade do séc. III. Segun-
do o testemunho de Eusébio e de Jerônimo, que não conseguiram saber qual era a 
sua sede episcopal, atribuem a ele muitos escritos. Apolinário de Laodiceia e Leôn-
cio de Bizâncio atribuem a Roma sua sede episcopal, daí o seu nome “Hipólito de 
Roma”. Este, até o ano de 1850, caiu no esquecimento e faltam informações preci-
sas a seu respeito. Isso talvez se deva ao fato de ser o último escritor que se utiliza 
da língua grega em Roma, já quando poucas pessoas se dedicavam ao cultivo de tal 
idioma, que incidira em desuso no Ocidente, a partir do séc. III. A isso, sem dúvida, 
se deva o fato de suas obras ter sido deixada no esquecimento durante tanto tempo. 
Hipólito é considerado escritor erudito, embora à moda de seu tempo, transmitindo o 
que os manuais oferecem em conhecimentos, sem recorrer às fontes e muito menos 
citá-las. Tenta reconstruir a autêntica tradição apostólica. 

Sua tradição é de vital importância para preservação da tradição litúrgica da 
igreja. Primeiro, porque estabeleceu uma sistematização ainda não existente em 
séculos anteriores, uma vez que até então, as orações eram de natureza livre e 
quando havia alguma organização litúrgica era de caráter local; Segundo, pelo fato 
de ser pioneiro e estar tão próximo dos apóstolos em termos de datação, sua obra 
serviu de base para reaproximar a liturgia o mais possível da realidade das primeiras 
comunidades cristãs. Tanto que foi um dos esteios da ampla reforma litúrgica do Va-
ticano II. 

 
5. As tradições litúrgicas e a liturgia anglicana 

Por "tradição anglicana", compreende-se aos elementos que incluem, mas não estão limitados, aos seguintes: o uso de trechos do Livro de Oração Comum na 
liturgia do culto; confissões de pecado, declarações de perdão e fórmulas de absol-
vição feitas em conjunto; Comunhão todo domingo; ajoelhar-se para a oração con-
junta; templos bem adornados – ainda que alguns espaços usados para o culto, por 
questão de necessidade, não tenham sido construídos para este fim–; marcar a pas-
sagem do tempo pelo calendário eclesiástico. Pode-se, ou talvez se deva observar 
que tais elementos são muito mais antigos que a tradição anglicana, muitos escrito-
res reformados, tais como James Jordan, Jeffrey Meyers, Peter Leithart, Michael 
Horton, entre outros, observaram corretamente um padrão de culto público que tem sido a norma ao longo da história da Igreja, conservou no modo de High Church 
maior proximidade com o rito romano e Low Church menor proximidade, porém am-
bas as vertentes derivam do mesmo ramo de tradição latina, embora na fase Celta 
houvesse forte influencia do Cristianismo Oriental, mas o processo de latinização de 
Santo Agostinho de Cantuária gradualmente imprimiu uma face que também rece-
beu contorno de lapidação na reforma da Inglaterra com o Livro de Oração Comum 
de Cranmer. 

 
6. A reforma inglesa foi uma “reforma litúrgica” 



Os veículos da nova doutrina foram os livros litúrgicos compiladas no Livro 
de Oração Comum, em sua dupla versão 1549, mais cautelosa e calvinista 1552, 
sem tantas considerações. Além de outros motivos – os sacramentos são reduzidos 
ao batismo e eucaristia –, radicalização total para aquelas religiosidades como era a 
Eucaristia (cf. o ardor violentíssimo entre Lutero e Zwinglio para esta finalidade). A-
lém do mais, a nova liturgia, e a nova fé, a missa, seriam as difusoras da nova fé; A 
leitura da bíblia, na maioria das vezes, acontecia dentro da liturgia porque os leigos 
não eram dotados dessa faculdade. Ainda assim, uma dos postulados dessa refor-
ma foi sua tradução para o vernáculo – Tradução de Tyndale –, a impressão e co-
mercialização nas paróquias por preços moderados; Mesmo com a promulgação dos 
39 artigos decantados pelo tempo, não tiram a centralidade do litúrgico em detrimen-
to do telógico-acadêmico, a exemplo do presbiterianismo de Calvino. 

Ao contrário da reforma luterana e suíça, a reforma inglesa trouxe para o 
centro do palco não um calhamaço teológico, mas um livro litúrgico, O Livro de Ora-
ção Comum. Ele é o centro do culto anglicano porque e encontra o padrão de ensi-
no, de mensagem, de culto, de organização e disciplina. A liturgia abarca todas es-
sas dimensões da Igreja. Os princípios de nossa afirmação de fé, doutrina, teologia, 
moral e pensamento anglicano estão contidos no LOC. 

 
7. Os três propósitos que orientaram o arcebispo de Cantuária Thomas Cran-
mer ao criar o primeiro Livro de Oração (1549) 

Havia muitos empecilhos na prática da Igreja. Por isso, conforme o prefácio do primeiro Livro de Oração Comum, da autoria de Thomas Cranmer, era preciso 
orientar a reforma da Igreja com três princípios básicos. Estes eram: a) supressão 
das coisas consideradas modificações viciadas e excessos medievais das tradições 
litúrgicas antigas; b) promoção da leitura das Escrituras sagradas no vernáculo; c) Colocar nas mãos do povo, de modo acessível, todos os ritos da Igreja num só livro. 

 
8. O centro da liturgia anglicana Segundo D. Sumio Takatsu, O título da Eucaristia era A Ceia do Senhor ou 
Santa Comunhão, habitualmente denominada de Missa. Na época os títulos eram 
longos. A expressão “Ceia do Senhor” aponta para uma das fontes que inspiraram o 
Livro de Oração Comum de 1549: a Ordem da Eucaristia, do Arcebispo luterano de 
Colônia, Hermann. Por outro lado, Cranmer também fez uso do Rito de Salisbury 
(Sarum). 

A centralidade litúrgica da Igreja Anglicana é a Eucaristia. Com sinais visí-
veis no altar através do pão e do vinho erguidos pelo sacerdote. Ela é um manda-
mento litúrgico do próprio Jesus para que fosse realizada a sua volta. Toda a liturgia 
aponta para a Eucaristia que é a presença real do Filho de Deus encarnado. 

È assim que Dom Gregório Dix, da Ordem de São Bento, disse uma vez: 
 
 
No coração do cristianismo está a Eucaristia, algo de absoluta simplicidade: 
o tomar, abençoar, partir e dar o pão, e o tomar, abençoar e dar um cálice 
de vinho e água, com o novo significado que lhe deu um jovem judeu depois 
de cear com seus amigos à véspera de sua morte. Ele lhe disse que fizes-
sem isto dali em diante com um novo sentido para recordá-lo e eles o têm 
feito desde então. 
  

9. A epiclese e sua importância na Oração Eucarística e na Teologia 



Epiclese, termo grego, designa, normalmente, o pedido ao Pai, para que en-
vie o Espírito Santo. Há dois tipos de epiclese nas Orações Eucarísticas: epiclese de 
consagração: invocação do Espírito sobre os elementos eucarístico, separando-os do uso comum ao sagrado; epiclese de comunhão: invocação do Espírito para que 
realize aquilo que é o fruto da Eucaristia, a comunhão em Cristo, sendo, assim, uma 
invocação do Espírito sobre a Igreja. Por meio dela se expressa que nem a pessoa 
oficiante, nem a comunidade, nem a Igreja são proprietárias da Eucaristia. Nenhuma 
delas tem em seu poder realizar o que a Eucaristia deve realizar, mas, somente 
Deus, por Seu Espírito. 

São Cirilo de Jerusalém, que oferece um esplêndido exemplo de catequese 
precoce, afirma claramente: “Desde então, ele mesmo declarou e falou sobre o pão: Este é o meu Corpo, que se atreverá a duvidar mais? E, como ele próprio afirmou e 
disse: Este é o meu Sangue , que jamais hesitará, dizendo que não é o seu sangue? 
Considere, portanto, o Pão e o Vinho não como elementos nus, pois eles são, de 
acordo com a declaração do Senhor, o Corpo e o Sangue de Cristo; Pois, embora o 
senso sugira isso para você, ainda que a fé o estabeleça. Não julgue a questão do 
gosto, mas, da fé, esteja plenamente assegurada sem dúvidas, que o Corpo e o 
Sangue de Cristo foram atestados para você. Tendo aprendido essas coisas, e te-
nho certeza de que o pão aparente não é pão, Embora sensato ao gosto, mas o 
Corpo de Cristo; E que o vinho aparente não é vinho, embora o gosto o tenha, mas o 
Sangue de Cristo. Um momento preciso de consagração não é especificamente ou 
inequivocamente identificado, apenas o fato da Presença Objetiva Real e da Mudan-
ça Eucarística. Esta linha de defesa e instrução é a abordagem usual para a maioria 
dos primeiros Padres, que quase sempre retém a Oração de Consagração para ser uma entidade perfeita que contém as Palavras de Cristo e uma epiclese”. 

Enquanto alguns santos latinos, como São Ambrósio e Santo Agostinho, en-sinam que só o Verba Christi consagram os elementos, e alguns santos orientais 
como São Basílio e São Gregório Nazianzus professam uma visão oposta – que a epiclese é consagrada. Curiosamente, São João Crisóstomo pregava um sermão no 
qual ele declara que só as Escrituras de Cristo bastam para a consagração: “Este é 
o meu corpo”, uma vez proferido, desde então até o presente, e até a vinda de Cris-
to, Faz o sacrifício completo em cada Altar nas Igrejas. 

 
10. A Igreja Anglicana é essencialmente litúrgica – Lex orandi, lex credendi  

Originalmente esse conceito da Liturgia tinha um entendimento literal e figu-
rativo.  

 
"Nós oferecemos e apresentamos a ti, Senhor, a nós mesmos, nossas al-
mas e corpos, para ser um sacrifício razoável, santo e vivo para você; Hu-
mildemente implorando-lhe que nós, e todos os outros que seremos partici-
pantes desta Sagrada Comunhão, possamos dignamente receber o mais 
precioso Corpo e Sangue de seu Filho, Jesus Cristo, ser preenchidos com a 
sua graça e a bênção celestial, e fez um corpo com ele, que Ele pode habi-
tar em nós, e nós nele." (Thomas Cranmer, Livro da Oração Comum, 1549).  

 
A liturgia não era apenas antes dos Credos, antes da Igreja cristã. A liturgia 

era a forma usada para a adoração dos judeus no Templo. A igreja cristã acrescen-
tou principalmente os escritos eucaristianos e apostólicos a uma liturgia existente. 
Os cristãos são filhos de Abraão pela fé e pela forma. 



Existe uma reciprocidade e uma interação evidentes entre adoração, crença, 
vida e convivência, mas é essa ordem que promoveu a estabilidade na Igreja cristã e 
na vida espiritual daqueles sustentados pela Igreja. O primeiro e o grande manda-
mento é amar a Deus. É Deus quem fornece a fé para crer e a razão para viver. É 
Deus que nos sanciona em uma vida de serviço capacitada e dedicada a Ele. Uma 
vida vivida nessa ordem é racional, ordenada, significativa, eficaz, sacrificial, virtuo-
sa, priorizada, empática e desembaraçada. 

Na liturgia, nossa história pessoal e coletiva é fundamentada na eternida-
de. Depois que o Evangelho é proclamado na liturgia da Palavra, então temos a li-turgia da mesa que contém o Evangelho também. Na anamnese, lembramos o sacri-
fício expiatório de Cristo, na epiclesis, a Palavra eterna é reencarnada e, na recep-
ção, experimentamos o mistério da reunião. Estamos em Deus e Ele em nós. Alelui-
a. 

 
11. Três características da espiritualidade litúrgica anglicana. 

O Rito Sarum, mais propriamente chamado de Uso de Salisbury, era uma 
variante do Rito Romano amplamente utilizado para a ordenação do culto público 
cristão, incluindo a Missa e o Divino Escritório. Foi estabelecido por São Osmund, 
bispo de Salisbury, e Richard Poore no século XI e foi originalmente a forma local 
usada na catedral e diocese de Salisbury, na Inglaterra. 

Mais tarde, tornou-se predominante em todo o sul da Inglaterra e passou a 
ser usado em toda a Inglaterra, País de Gales, Irlanda e (mais tarde) na Escócia, até 
o reinado de e Rei Felipe. Embora abandonada depois do século XVI e da Reforma 
Protestante, foi uma influência notável sobre o padrão de Anglicana liturgia repre-
sentado no Livro de Oração Comum. O interesse ocasional e as tentativas de res-
tauração da liturgia por anglicanos e católicos não produziram um avivamento geral. De acordo com o Rev. Jorge Aquino, Esta liturgia era composta basicamente 
do (i) Breviário, que continha os ofícios diários; (ii) o Missal, que continha a Santa 
Eucaristia juntamente com as coletas, epístolas e evangelhos; (iii) o Manual, que 
continha o rito Batismal e outros ofícios ocasionais e (iv) o Pontificial, que continha 
os ritos próprios dos bispos, ou seja, a confirmação e as Ordenações. 

 
12. A coleta pela pureza é a mais antiga oração existente no Livro de Oração 
Comum da Igreja Anglicana. Suas origens estão no antigo “Rito de Sarum”. O termo pureza tem grande espaço na teologia (Heb. Niqqayon; Gk. Hag-
neia). No Antigo Testamento, o sentido básico da palavra hebraica para a pureza é 
provavelmente um esvaziamento ou limpeza. O verbo aparece cerca de quarenta 
vezes, a maioria das ocorrências com um sentido ético, moral ou forense. A pureza 
se opõe a ser culpada. Ele está contra tais comportamentos ou atitudes como infide-
lidade à aliança de Deus (Oséias 8:1), rebelião contra a lei de Deus (v. 1) e idolatria 
(v. 4-6, 11). A pureza consiste em "mãos limpas" (Gênesis 20:5), inocência (Salmo 
26:6; 73). 

A pureza está relacionada a comportamentos inocentes, irrepreensíveis ou 
inocentes. Em Êxodo 23:7, uma pessoa inocente é retratada como alguém que é 
justo, conforme medido pelas exigências da lei. A pureza não é um termo cultual; Na 
verdade, não aparece nas regras de santidade detalhadas em Levítico. No entanto, 
a ideia de pureza surge em vários casos. Antes que eles possam se envolver em 
qualquer atividade cultual ou cerimonial, o povo de Deus deve ser consagrado ou ter 
que se santificar (Êxodo 19:10; 19:14; Josué 7:13; 1Sam 16:5; Jó 1:5). 



No Novo Testamento, há pouca ênfase na pureza ritual. Em vez disso, o fo-
co está na pureza ou purificação moral: castidade (2 Co. 11:2; Tt 2:5); Inocência na 
atitude de alguém em relação aos membros da igreja (2 Co. 7:11); E pureza moral 
ou retidão (Fl 4: 8; 1 Tm 5:22; 1 Pedro 3:2; 1João 1:3). A pureza está associada à 
compreensão, paciência e bondade (2 Co. 6:6); Discurso, vida, amor e fé (1Tm 
4:12); E reverência (1 Pedro 3:2). 

Paulo, como servo de Deus, recomendou-se através de seus sofrimentos e 
suas qualidades morais e espirituais. Seu ministério foi aprimorado e credenciado 
por causa do tipo de pessoa que ele havia demonstrado ser. Paulo encorajou Timó-
teo a dar um exemplo em seu estilo de vida e sua pureza (1Tm 4:12), bem como em 
suas relações com outros crentes (5: 2). 

A coleta em português reza assim: “Onipotente, para quem todos os cora-
ções estão abertos, todos os desejos são conhecidos, e para quem segredo algum 
está oculto: purifica nossos corações e pensamentos pela inspiração do Espírito 
Santo, para que possamos te amar com perfeição e dignamente glorificar o teu san-
to nome: Por Cristo, nosso Senhor. Amém”.  

3. O sentido espiritual e teológico: Esta coleta influenciou fortemente John 
Wesley e o movimento metodista inglês. Ela tem sido parte do coração litúrgico por 
gerações. A maioria dos anglicanos a conhecem de cor. É uma parte da nossa for-
mação espiritual. É uma oração breve. Mas condensa poeticamente o melhor da teo-
logia cristã. É uma oração completa. O que ela nos ensina sobre Deus?  

3.1. Preparação: Ela nos prepara para o encontro com o Deus único e ver-
dadeiro, o santo dos santos, o Eterno criador dos céus e da terra.  

Ela nos ajuda a não esquecer a quem cultuaremos. Não permite que trans-
formemos a liturgia num simples encontro social, estético ou político. Sua finalidade 
é abrir a porta para Deus, sem cuja vinda toda a adoração é vã. Ela nos lembra do privilegio e da responsabilidade de sermos monoteístas e cristãos. Por isto começa 
com a afirmação de um atributo incomunicável do Senhor: “Deus Todo – Poderoso”. 
Ela foca nossa adoração ao Deus triúno, mas enfatiza o culto a Deus Pai.  

3.2. Conscientização: Ela nos revela aspectos maravilhosos da pessoal di-
vina: A onisciência e a santidade: "... para quem todos os corações estão abertos, 
todos os desejos são conhecidos, e para quem não há segredos algum escondido”. 
Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Ele sonda nosso interior e conhece, 
não apenas nossas ações, mais nossas motivações e pensamentos. Nossas roupas, 
posições, sexo, título nada disto importa nessa hora. Nós somos um livro aberto pa-
ra Deus.  

3.3. Purificação: Agora que sabemos quem é Deus, então podemos fazer a 
nossa petição: "... purifica os nossos corações e pensamentos pela inspiração do 
Espírito Santo." Como Moisés, como Isaias, como Pedro e João somos tocados pela 
presença do sagrado. Deus é santo. Nós somos pecadores. Como Davi, rezamos: 
“Dá-nos um coração puro" Retira fora tudo o que fica entre nós e ti. Não nos lances 
fora de tua presença.  

Tudo o que devemos desejar é termos um coração puro. Pois “Bem-
aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus" [Mateus 5,8]. Daí o 
nome da oração.  

3.4. Adoração: Não somos legalistas. Mas não podemos ser relativistas ou 
libertinos. Somos conscientes dos efeitos do pecado, mas mais ainda do poder da 
graça. Sabemos que sozinhos nada podemos. É a Graça quem nos capacita. 
“...para que possamos te amar com perfeição e dignamente glorificar o teu santo 
nome: Por Cristo, nosso Senhor. Amém”. 



 
13 “A Eucaristia faz a Igreja, e a Igreja faz a Eucaristia” (Henri de Lubac – 1896-
1991). 

Este grande tema teológico – ou "eclesiologia eucarística" – é um dos pontos 
centrais do interesse mais profundo na eclesiologia ortodoxa – especialmente russa 
– e católica romana e anglicana. Participou dos trabalhos de alguns dos teólogos 
destacados do nosso tempo: Henri de Lubac, Yves Congar, Joseph Ratzinger, Jean 
Marie Tillard, Walter Kasper, Bruno Forte, do lado católico; Nicholas Afanassieff, Je-
an Meyendorff, JJ von Allmen, e especialmente em nosso tempo, John D, Zizoulas, 
entre os ortodoxos; Para citar apenas alguns autores. 

De Henri de Lubac, dizemos: "A Eucaristia faz a Igreja, e (por sua vez) a I-greja faz a Eucaristia". "Eucharistia facit ecclesiam". Nos termos mais simples, isso 
nos diz que na Ceia do Senhor, temos o memorial (zikkaron) da Peschá de Jesus - 
memorial de sua paixão, morte e ressurreição; Temos a atualização do Mistério Pas-
cal na diversidade de tempos e lugares ao longo da história. A Eucaristia renova em 
cada comunidade cristã e em toda vida cristã, a reconciliação e a união trabalhadas por Deus consigo mesmo, e a vida ressuscitada de Cristo Jesus, "derramada em 
nossos corações", – tudo isso por ipsum et Cum ipso et in ipso, "por Cristo, com 
Cristo e em Cristo". A Eucaristia é o sacramento da unidade e o vínculo do amor, 
segundo Santo Agostinho. Pelo poder do Espírito, através das realidades salvadoras 
da Palavra e do Pão, a Igreja como Corpo de Cristo vem a ser, e a fraternidade cris-
tã é acelerada, dentro de cada comunidade de fé e sacramento, bem como dentro 
das comunidades interligadas em todo o mundo, sempre vivendo a união com aque-la igreja que "preside a comunhão apaixonada". Bem como dentro das comunidades 
interligadas em todo o mundo, sempre vivendo a unidade com aquela igreja que "preside a comunhão apaixonada". Mas a Igreja também faz a Eucaristia, "Ecclesia facit eucharistiam": porque, 
se a Palavra não for proclamada (Rom. 10: 14-15), se não há ninguém para celebrar 
o memorial da Páscoa do Senhor no sacramento, em Obediência ao comando do 
Senhor, então não existe uma Eucaristia "realizada" em tempo e lugar. Assim, a Eu-
caristia exige a sua realização, o serviço ministerial da Igreja. É esta ministerialidade que "reúne o povo, proclama a Palavra e quebra e compartilha o pão". 

A Eucaristia é a fonte, o centro e o cume, a saída da vida trinitária da Igreja, 
o núcleo da comunhão e da missão. Um dos grandes presentes da era pós-Vaticano 
II foi a realização desta verdade na experiência viva dos cristãos em todo o mundo, 
em nosso tempo. Devemos enfatizar que a Eucaristia é tudo isso, isto é, fonte e cú-pula – também, para a missão da Igreja. "A Eucaristia constitui a comunidade e a 
coloca ao serviço do povo", disse o Sínodo dos Bispos de 1971. 

Em um sentido muito verdadeiro, a Igreja e sua missão existem para trazer a 
Escritura salvadora, o corpo salvador de Jesus presente ao longo de todo o tempo e 
em todo o mundo. Pois assim, toda a humanidade, todos os povos e toda a história 
humana podem se unir como uma única família e uma comunhão em torno da Mesa 
do Senhor até o fim dos tempos. 

Todos os cristãos, então, são encarregados de levar a vida e agir a presença 
do Senhor crucificado e ressuscitado em seus corações, à medida que saem da me-
sa eucarística, para carregá-lo apaixonado e servir na totalidade de suas vidas diá-
rias, de modo que o corpo eclesial-sacramental que é a Igreja pode cumprir seu des-
tino para fazer de toda a humanidade o corpo vivo de Cristo no mundo. 
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