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SACROSANCTUM CONCILIUM 

A MÚSICA SACRA 
 (SC 112 - 121)

Importância para a Liturgia
112. A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras 

expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte 
necessária ou integrante da Liturgia solene. 

Não cessam de a enaltecer, quer a Sagrada Escritura (42), quer os Santos Padres e os Romanos 
Pontífices, que ainda recentemente, a começar em S. Pio X, vincaram com mais insistência a função 
ministerial da música sacra no culto divino. 

A música sacra será, por isso, tanto mais santa quanto mais intimamente unida estiver à acção 
litúrgica, quer como expressão delicada da oração, quer como factor de comunhão, quer como elemento 
de maior solenidade nas funções sagradas. A Igreja aprova e aceita no culto divino todas as formas 
autênticas de arte, desde que dotadas das qualidades requeridas. 

O sagrado Concílio, fiel às normas e determinações da tradição e disciplina da Igreja, e não perdendo 
de vista o fim da música sacra, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis, estabelece o seguinte: 

113. A acção litúrgica reveste-se de maior nobreza quando é celebrada de modo solene com canto, 
com a presença dos ministros sagrados e a participação activa do povo. Observe-se, quanto à língua a 
usar, o art. 36; quanto à Missa, o art. 54; quanto aos sacramentos, o art. 63; e quanto ao Ofício divino, o art. 
101. 

Promoção da música sacra
114. Guarde-se e desenvolva-se com diligência o património da música sacra. Promovam-se com 

empenho, sobretudo nas igrejas catedrais, as "Scholae cantorum". Procurem os Bispos e demais pastores 
de almas que os fiéis participem activamente nas funções sagradas que se celebram com canto, na 
medida que lhes compete e segundo os art. 28 e 30. 

115. Dê-se grande importância nos Seminários, Noviciados e casas de estudo de religiosos de 
ambos os sexos, bem como noutros institutos e escolas católicas, à formação e prática musical. Para o 
conseguir, procure-se preparar também e com muito cuidado os professores que terão a missão de 
ensinar a música sacra. 

Recomenda-se a fundação, segundo as circunstâncias, de Institutos Superiores de música sacra. 
Os compositores e os cantores, principalmente as crianças, devem receber também uma verdadeira 

educação litúrgica.
116. A Igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano; terá este, por isso, 

na acção litúrgica, em igualdade de circunstâncias, o primeiro lugar. 
Não se excluem todos os outros géneros de música sacra, mormente a polifonia, na celebração dos 

Ofícios divinos, desde que estejam em harmonia com o espírito da acção litúrgica, segundo o estatuído no 
art. 30. 

117. Procure terminar-se a edição típica dos livros de canto gregoriano; prepare-se uma edição mais 
crítica dos livros já editados depois da reforma de S. Pio X. 

Convirá preparar uma edição com melodias mais simples para uso das igrejas menores. 
118. Promova-se muito o canto popular religioso, para que os fiéis possam cantar tanto nos 

exercícios piedosos e sagrados como nas próprias acções litúrgicas, segundo o que as rubricas 
determinam. 

Adaptação às diferentes culturas
119. Em certas regiões, sobretudo nas Missões, há povos com tradição musical própria, a qual tem 

excepcional importância na sua vida religiosa e social. Estime-se como se deve e dê-se-lhe o lugar que lhe 
compete, tanto na educação do sentido religioso desses povos como na adaptação do culto à sua índole, 
segundo os art. 39 e 40. Por isso, procure-se cuidadosamente que, na sua formação musical, os 
missionários fiquem aptos, na medida do possível, a promover a música tradicional desses povos nas 
escolas e nas acções sagradas.

 Instrumentos músicos sagrados
120. Tenha-se em grande apreço na Igreja latina o órgão de tubos, instrumento musical tradicional e 

cujo som é capaz de dar às cerimónias do culto um esplendor extraordinário e elevar poderosamente o 
espírito para Deus. 

Podem utilizar-se no culto divino outros instrumentos, segundo o parecer e com o consentimento da 
autoridade territorial competente, conforme o estabelecido nos art. 22 § 2, 37 e 40, contanto que esses 
instrumentos estejam adaptados ou sejam adaptáveis ao uso sacro, não desdigam da dignidade do 
templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. 

Normas para os compositores
121. Os compositores possuídos do espírito cristão compreendam que são chamados a cultivar a 

música sacra e a aumentar-lhe o património. 
Que as suas composições se apresentem com as características da verdadeira música sacra, 

possam ser cantadas não só pelos grandes coros, mas se adaptem também aos pequenos e favoreçam 
uma activa participação de toda a assembleia dos fiéis. 

Os textos destinados ao canto sacro devem estar de acordo com a doutrina católica e inspirar-se 
sobretudo na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas.
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HINO DE LOUVOR
Glória
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D                               A      Bm D                            Bm    A                 
No Senhor sempre darei graças. No Senhor me alegrarei.
                 G          A                 Bm
Venham todos, não tenham medo. 
                 D             G           A                     G                 A        D
Muita alegria, o Senhor já vem! Muita alegria, o Senhor já vem!

REFRÃO MEDITATIVO
No Senhor
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PROCISSÃO DAS OFERTAS
Estás Entre Nós
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COMUNHÃO
Comungar Para Viver
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ENTRADA
Vai Meu Povo
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1 2
Vai, meu povo, falar do meu amor, No deserto, sê fonte, sê alento,
Sê espelho dos céus para as nações, E sinal da esperança que nasceu,
Nos caminhos terás o meu fulgor Se do pai sou o eterno Sacramento,
E na dor minha paz nos corações! Te tornei redentor, ó povo meu!

Refrão 3
Igreja Santa e Missionária, Pode aqui toda luz então morrer,
Os teus caminhos eu antes palmilhei, Sempre mais vão brilhar os sonhos teus,
Ao céu unida, e solidária, Novo dia verás amanhecer
Mais, sempre mais, colherás o que eu plantei! No mistério sublime de teu Deus!
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EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL
VERBUM DOMINI

DO SANTO PADRE
BENTO XVI

AO EPISCOPADO, AO CLERO
ÀS PESSOAS CONSAGRADAS

E AOS FIÉIS LEIGOS
SOBRE

A PALAVRA DE DEUS
NA VIDA E NA MISSÃO DA IGREJA

II PARTE

VERBUM IN ECCLESIA
"A todos os que O receberam, deu-lhes o poder                                     

de se tornarem filhos de Deus" (Jo 1, 12)

A palavra de Deus e a Igreja

Liturgia, lugar privilegiado da Palavra de Deus

Sugestões e propostas concretas para a animação litúrgica

Canto litúrgico biblicamente inspirado?

70. No âmbito da valorização da Palavra de Deus durante a 
celebração litúrgica, tenha-se presente também o canto nos 
momentos previstos pelo próprio rito, favorecendo o canto de clara 
inspiração bíblica capaz de exprimir a beleza da Palavra divina por 
meio de um harmonioso acordo entre as palavras e a música. 
Neste sentido, é bom valorizar aqueles cânticos que a tradição da 
Igreja nos legou e que respeitam este critério; penso 
particularmente na importância do canto gregoriano. 







Prioridade Diocesana

"Promover a formação 
bíblica dos Agentes de pastorais, 

movimentos, associações e serviços, 
no espaço do seu próprio carisma, 

e maior integração entre pastores e leigos
 a serviço da Missão" 

Destaques Pastorais

Pastoral da Comunicação 
Pastorais Sociais: 

   Pastoral da Criança, 
   Pastoral da Pessoa Idosa,

   Pastoral da Saúde 
   Pastoral da Sobriedade. 

Email: folhetodiocesano@hotmail.com


