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A participação celebrativa (2)
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H

á muito tempo ouve-se
falar na importância da
participação dos cristãos
nas celebrações das comunidades.
No início do século passado, o
papa Pio X escreveu o documento:
Entre as solicitudes, no qual confirma esta preocupação da Igreja:
“Sendo nosso ardente desejo que
o verdadeiro espírito cristão se
renove em todas as formas e se
mantenha em todos os fiéis, é necessário promover, antes de qualquer
coisa, a participação ativa aos
sacrossantos mistérios e à oração
pública e solene da Igreja”.
Depois de 60 anos da publicação desse documento, o Concílio
Vaticano II, em sua Constituição
Sacrosanctum Concilium insiste na
“ativa, consciente e plena participação”. Aqui se situa o princípio
inspirador e diretivo de toda a obra
de renovação litúrgica. Assim, a
Igreja quer partilhar o tesouro
da liturgia como povo de Deus a
caminho.
Com razão, o padre H. Schmidt afirma que “a necessidade da
participação do povo de Deus na
liturgia se repete tantas vezes na
Constituição Conciliar, a ponto
de ser considerada como seu
estribilho, da mesma forma que
nas ladainhas é o ‘rogai por nós’”.
Podemos, então, perguntar: Se a
participação é hoje tão importante,
por que não era também antes?
A verdade é que não se pode ler
com
os olhos de hoje as intenções
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Viver é participar. Bem
vive quem convive. Crer
é participar. Quem participa bem celebra sua fé
e seu amor.
de ontem.
Ao falarmos do Concílio Va
ticano II e seus avanços, não
podemos esquecer o papa João
XXIII, que um dia, ao terminar
uma celebração litúrgica numa
igreja de Roma, assim exclamou:
“Como sofro ao pensar nas belas
orações que acabo de rezar e que
vocês não entendem… É preciso
que um dia esses tesouros se tornem acessíveis a todos”. Para os
tesouros se tornarem acessíveis,
muitas medidas concretas já foram tomadas, inclusive a graça
de podermos celebrar em nossa
própria língua.
É bom ampliarmos a nossa
reflexão referente às qualidades
da participação mencionadas na
Constituição Conciliar:

Qualidades da participação
a) Participação ativa: A Constituição litúrgica não fala de assistência. Participação ativa implica num
envolvimento afetivo e efetivo.
Não vou à celebração para ser um
mero espectador mudo ou um estranho, mas para realizar uma ação
que conta com a minha presença e
participação ativa, assim como de
cada um da assembléia.
Para que aconteça a participação
ativa, não basta a presença física,
nem é suficiente rezar devotamente, mas é preciso que:
• “O espírito se harmonize com
a voz” (art. 11);
• “A participação externa se alie
à interna” (art. 19);
• “Incentivem-se as ações, gestos
e expressões corporais” (art.30).
A liturgia não é uma simples
comemoração de um espetáculo a
que se assiste; é atualização sempre
renovada do acontecimento da salvação. Aqui vale a lei do contágio
que eu posso comunicar aos outros
e que os outros podem me comunicar. Para isso, fica bem convocar
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b) Participação consciente: Não
basta a participação ativa. Pode
tornar-se um teatro mecânico, sem
alma. Somos chamados a exercitar a consciência do corpo, das
palavras, dos ritos, dos símbolos,
do ambiente etc. Insisto que a
participação consciente qualifica a
celebração, torna-a mais motivada
e motivadora, significativa e sig
nificante. Há espaços de maior ou
de menor presença e participação.
Geralmente o povo não diz o
motivo da presença ou da ausência. O certo é que a participação
consciente dos agentes exerce uma
enorme influência na formação
qualificada de uma consciência
comunitária.
Ao falarmos de participação
consciente, faz bem reconhecer,
com humildade, nossa dívida em
relação à formação continuada
dos agentes e dos cristãos em geral.
Por muito tempo se levou adiante
a participação na base da lei da
obrigatoriedade. Hoje o argumento
legal tornou-se frágil e insuficiente,
para não dizer desprezado. É difícil
amar o que não se conhece. A Igreja,
hoje, é chamada a tornar conhecido
o tesouro escondido, para encantar
e favorecer a experiência alegre e
`
transformadora da participação.
c) Participação plena: Quando
o Concílio fala em participação
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e motivar a assembléia, antes de
dar início à celebração, para que
todos rezem e cantem com ânimo,
entusiasmo e alegria. É notável a
diferença participativa quando se
prepara e se ensaia a celebração,
do que quando se começa de forma
improvisada.

plena, aponta para um ideal. Sabemos de nossas distrações, rotinas,
de nossos cansaços, formalismos,
formulismos e até de nossas improvisações. Há momentos em que nos
vemos como atores. Outros, em
que deixamos o emocional tomar
conta e há os que a racionalidade
domina e nos tornamos frios e
calculistas. A participação plena
implica na justa medida da ação, da
emoção e da razão, para a melhor
expressão da fé. O que conhecemos
pelo saber, amamos com o coração
e traduzimos na ação.
A nossa cultura atual, do momento e do imediato, que imagina
responder ao todo da vida pela janela dos sentidos, vai construindo
enganos de plenitude que deixam
as pessoas sempre mais vazias e

desencantadas. Neste contexto, a
participação exige um empenho
sempre maior dos agentes de liturgia para que seja oferecido um
clima favorável, onde o Mistério
Pascal transpareça, o mais possível,
em tudo o que constitui o momento
celebrativo. Algo mais e melhor
deve motivar a preocupação de
todos os que se envolvem no serviço da liturgia. Não podemos nos
contentar com a medida baixa e
sim com a medida alta quando se
pensa e se planeja, o que o Concílio
Vaticano II chama de “Cume e fonte da vida cristã” (Sacrossanctum
Concilium,10).
Conclusão: No tema da participação celebrativa, olhamos com
carinho o ideal que a Igreja nos
propõe, mas também a realidade
na qual vivemos nossa experiência
de Igreja. Uma é a realidade monástica, outra é a urbana agitada e
dispersiva. Uma é a realidade das
grandes comunidades, outra é a de
uma comunidade eclesial de base.
Uma é a de um grupo eclesial iniciado na reflexão teológica, outra
é a de quem começa a ser Igreja.
O decisivo é que o direito de participação seja realmente favorecido
para todos, e se realize o sonho do
Concílio Vaticano II, de uma Igreja
viva com uma liturgia participada
ativamente.
* Frei Luiz Turra, Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos.

Para refletir

• O que motiva a Igreja a se preocupar com a participação
celebrativa?
• Quais são as qualidades da verdadeira participação na liturgia?
• O que pede o princípio da participação para os agentes do Serviço de
Liturgia?
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