
E

Formação litúrgica

da participação. Para a Igreja pode 
ser um sinal dos tempos; para a 
política, uma questão do direito 
democrático; para o mundo empre-
sarial, uma porta de humaniza ção 
e solidariedade; para a comuni-
cação, um jogo interativo; para o 
esporte, um dado de competência; 
para a questão de gênero, uma 
declaração de igualdade; para a 
família, uma nova característica; 
para a vida religiosa, um indicativo 
de refundação; e para as comuni-
dades, um novo jeito de ser Igreja. 
Enfim, a participação passa a ser 
um remédio preventivo e curativo 
para as possíveis e reais doenças 

m todos os campos da ati-
vidade humana, fala-se bem 

A participação celebrativa (1)
sustentação ao ter e tomar parte. 
Participar não é apenas um direito 
ocasional, mas um direito e um 
dever existencial. Sou convocado a 
ser participante, a fazer uma história 
honrosa e a contribuir com os meus 
dons, que são também a minha 
responsabilidade.

Toda boa participação implica na 
“determinação de ser si mesmo” e 
na “coragem de ser como parte”. 
A pessoa participante não pode 
virar massa informe, nem ser uma 
presença irredutível e intangível. 
Se o inconsciente coletivo faz mal 
à participação, também o ímpeto 
ditatorial prejudica muito um 
processo participativo em todos 
os campos. Na visão cristã, quanto 
mais contribuímos na participação 
ativa e geradora de vida, tanto mais 
nos enriquecemos como pessoas e 
vice-versa. 

Modos de participação
Depois de termos acenado para 

alguns conceitos referentes à par-
ticipação, podemos apontar para 
alguns modos de participação. 
Uns são negativos ou deficientes, 
outros toleráveis e outros positi-
vos e verdadeiros. Para nos situar 
melhor, o leitor está convidado a 
se imaginar e se sentir por dentro 
da experiência litúrgica de sua 
comunidade. Vamos contemplar 
alguns modos de participação:

a) Participação obrigatória: A 
palavra obrigação geralmente 
soa mal nos ouvidos da maioria. 
Torna-se argumento de revanchis-
mo e até mesmo de revolta. No 

da pós-modernidade. A justa 
preocupação pela participação é 
bem- vinda em todos os setores 
da atividade humana, pois é assim 
que a pessoa se sente valorizada e 
responsável e aprende a valorizar 
a contribuição dos outros. 

O que é participação?
É presença e ação de quem se 

sente parte interessada e responsá-
vel. Há uma expressão popular que 
aponta para os omissos, dizendo: 
“Fulano está por fora”! Participa-
ção é uma confirmação de quem 
se sente por dentro, envolvido por 
uma ação co-responsável e sujeito 
dela. Ter parte e tomar parte são 
corretas definições do dicionário, 
mas ser parte é um constitutivo da 
própria vida e convivência que dá 
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passado invocou-se muito a pala-
vra obrigação para forçar e impor 
medo. Obrigação sem motivação 
se torna um peso que ninguém 
quer carregar. Porém, podemos 
incorrer num erro contrário, isto é, 
falar só em motivação sem lembrar 
a obrigação que desta decorre. 
Querer apagar do dicionário da 
vida a palavra obrigação pode 
ser muito prejudicial. Não existe 
amor verdadeiro sem obrigação e 
não existe obrigação verdadeira 
sem amor. Há uma obrigação de 
amor e gratidão que não permite 
dúvidas em responder com alegria. 
A quem vamos cantar nossos hinos 
de louvor e fazer nossas súplicas? 
A quem celebramos em nossas 
liturgias? A descoberta re lacional é 
que vai motivar nossa obrigação de 
amor filial e o nosso compromisso 
com a comunidade.

b) Participação funcional: Nas 
celebrações da comunidade, são 
necessárias as funções. Porém, 
quando os agentes se apegam à 
visão funcionalista, quase sempre a 
liturgia se torna mecânica, rotinei-
ra, fria e sem alma ou até mesmo 
um espaço de projeção pes soal. 
Desde quem preside, comenta, 
proclama a Palavra e anima os cân-
ticos, até os presentes que formam 
a assembléia, todos são chamados a 
se dar conta do Mistério Pascal que 
justifica a dinâmica da celebração 
e garante a alma de to da a forma 
de comunicação.

c) Participação por conveniên-
cia: Não é difícil ceder a tentação 
de participar nas celebrações das 
comunidades com a intenção de 
autopromoção. O jogo da conve-
niência é parecido com o jeito do 
fariseu da parábola de Jesus (cf. 

Lc 18,10). Não podemos negar 
que Deus possa tocar o coração 
e despertar um caminho de con-
versão. Porém, as comunidades, 
conscientes de seu compromisso 
de fé, logo percebem o quanto é 
ridículo o jogo da conveniência. 

d) Participação curiosa: Entre 
os humanos tudo pode acontecer. 
Há uma curiosidade maldosa de 
quem não conhece e não quer 
conhecer, de quem não sabe e não 
quer saber. Para estes a participa-
ção ce lebrativa pode virar motivo 
de zombaria e argumento para o 
ridículo. Há uma curiosidade de 
quem busca de coração sincero. 
Este pode migrar de um lado para 
outro e ir chegando à aproximação 
da verdade. Para estes, Deus pode 
tocar de mil maneiras: seja por 
meio de uma palavra da homilia, 
uma leitura bíblica, uma canção 
significativa entoada pela multidão 
ou um solista, um símbolo ou um 
rito e até o exemplo de piedade de 
uma pessoa simples da assembléia. 
Há histórias de grandes conver-
tidos que começaram a grande 
virada da vida na participação 
curiosa.

e) Participação indiferente: Este 
modo geralmente é o pior. Estar 
como se não estivesse. Ser como  
se não fosse. Posicionar-se como 
quem não quer nada com nada. 
Numa celebração, uma pessoa 
ficou escorada na coluna mascando 

chiclete. Não rezou, não cantou 
e em nada participou. No final, 
um homem de fé chegou a ele e 
perguntou: “O que vieste fazer 
aqui?”. Ironicamente respondeu: 
“Vim esperar que esse negócio 
terminasse”. A participação indife-
rente é indigesta para o indiferente 
e uma presença desagradável numa 
assembléia litúrgica. Para estes, só 
o diálogo paciente e algum sinal 
extraordinário podem despertar 
a sintonia. 

f) Participação celebrativa: Po-
demos imaginar como é agradável 
a participação ativa, alegre e en-
volvente das pessoas numa festa fa-
miliar, ou mesmo social. O sorriso, 
a palavra, o aperto de mão, o bom 
humor no banquete partilhado, a 
música adequada, tudo enal tece 
a razão da festa, faz bem para o 
momento e para a vida.

Referindo-nos à vida litúrgica 
de nossas comunidades, supomos 
que a participação celebrativa seja 
a mais global possível e da mais 
rica qualidade e intensidade. Isto 
inde pende do lugar, do tipo de 
assembléia e do tempo. É questão 
de consciência, de motivação, de 
encontro, de preparação e, acima 
de tudo, de uma viva mística que 
contagie a assembléia reunida. 
No próximo número, voltaremos 
a apro fun dar este modo de parti-
cipação.
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Para refletir

• o que significa para a pessoa o ato de participar?
• Há outros modos de participar que não foram citados? 

Quais?
• como os agentes do serviço celebrativo da comunidade podem 
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