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Lc 22, 7-13 

“Chegou o dia dos Ázimos, em que se matavam os cordeiros para a Páscoa. Jesus mandou Pedro e 

João, dizendo: “Vão e preparem tudo para comermos a Páscoa”. Eles perguntaram: “Onde queres 

que a preparemos?” Jesus respondeu: “Quando vocês entrarem na cidade, um homem carregando 

um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam a ele até a casa onde ele entrar, e digam ao 

dono da casa: ‘O Mestre manda dizer: Onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer 

a Páscoa?’ Então ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com 

almofadas. Preparem tudo aí.” Os discípulos foram, e encontraram tudo como Jesus havia dito. E 

prepararam a Páscoa.” 

 

“Com o mesmo carinho que os discípulos prepararam o lugar da ceia, os cristãos preparam e 

organizam o espaço da celebração, como quem acolhe a graça e a energia de Deus que se comunica 

no aqui e no agora da história.” (Guimarães, M. R. O Espaço da Celebração. In: CNBB, Liturgia 

em Mutirão: subsídio para a formação. p. 77). 

 

 

 

1. Introdução ao Espaço Litúrgico 

 

 Como podemos ver no texto do evangelista Lucas, acima citado, Jesus pede aos seus 

discípulos que preparem, antecipadamente, um local para celebrarem a Páscoa. Nesse local 

preparado, foi celebrada aquilo que chamamos de “última Ceia”, ou ainda, a “instituição da 

Eucaristia”. 

 

 Também, hoje, utilizamos de um “espaço” para celebrar e realizar o mandato de Jesus (a 

Eucaristia). Esse espaço recebe o nome de “Espaço Litúrgico”. Ele não é um espaço qualquer, mas 

local pensado e preparado para ser ponto de encontro com Deus, seja de forma pessoal ou 

comunitária. Nós necessitamos de lugares sensíveis para nos encontrarmos com Deus em 

assembleia, para ler a Sagrada Escritura e celebrar a Memória do Cristo Ressuscitado. 

 

 Quando pensamos em construir, ou ainda, reformar alguma igreja é necessário levarmos em 

conta que, dentro desse prédio de tijolos, deverá haver uma harmonia de elementos que faça com 

que as pessoas que ali adentrem sintam a presença de Deus; em outras palavras, a igreja-templo 

deverá ser pensada como “casa de celebração”, ou ainda, “casa de oração”. São esses elementos 

que fazem a diferença, de modo que o prédio construído passa a ser local querido pela comunidade. 

 

Somos evangelizados em uma época em que o espaço litúrgico apresenta-se de forma muito 

devocional. Não temos, no Brasil, espaços diferentes como há, por exemplo, em países da Europa 

(por exemplo: o gótico, o das primeiras comunidades). Por isso, faz-se necessário, voltarmos nossa 

atenção àquilo que o Concílio Vaticano II nos pede.  
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- Que tipo ou modelo de espaço eu me lembro de ter frequentado na infância? 

  * igreja que representa mais o aspecto devocional – anterior ao CV II 

  * muitas imagens de santos 

  * igrejas mais antigas com torres e mais novas com aspecto de caixote; 

  * igrejas que se configuram pelos movimentos (ex. neocatecumenato) 

 

O que vemos, hoje em dia, em muitas igrejas, é a sua capacidade de ser um local 

“multiuso”, ou seja, usam-se o mesmo espaço para celebrar a eucaristia, fazer encontros, festas da 

comunidade, etc. Sem contar que, hoje em dia, há muitos “espaços poluídos”: excesso de cartazes, 

toalhas, objetos devocionais; tudo isso distrai e pouco cumpre seu papel de apontar e guiar para o 

Mistério que ali se celebra. Ao contrário disso, um espaço limpo e organizado, tranquiliza e permite 

a pessoa pensar melhor e discernir a fé. 

 

Se nós entrarmos em uma igreja e permanecermos algum tempo nela percebendo as pessoas 

que ali adentram, veremos que, geralmente, quando chegam à igreja buscam-se primeiramente as 

imagens de santos. Dificilmente se vê alguém que se dirige, por primeiro, ao Altar da 

celebração. O Altar é símbolo de Cristo, por isso é peça central em nossas igrejas e merece nosso 

respeito e reverência. 

 

O principal “elemento” que caracteriza o edifício para a celebração cristã é a sua 

capacidade de ser “símbolo”. Sabemos que o símbolo é capaz de levar-nos para realidades 

além daquilo que visualizamos (por exemplo: o Círio Pascal nos leva ao Cristo Ressuscitado; a 

cruz nos leva a pensar na Salvação). Por isso, devemos analisar tudo o que colocamos nas igrejas 

para ver se, de fato, esses elementos nos levam a contemplar Deus. Isso porque, a igreja-edifício 

pode ser considerada um lugar escatológico, “sinal e símbolo das realidades celestes”. 

 

 No Espaço Litúrgico, a simplicidade é o caminho mais curto e fácil para atingir o belo, 

elegante e sublime. A casa da Igreja deve ser expressão da verdade que ela anuncia, sem falsidade 

ou imitação. Por isso, pede-se que os materiais sejam naturais e verdadeiros: nada de plástico, 

fórmica ou imitação de madeira e pedra. (Cf. Diretório Litúrgico da Diocese de Amparo). A beleza 

e a unidade do lugar, sem luxo, devem alimentar a piedade dos fiéis e, ao mesmo tempo, 

manifestarem a santidade dos mistérios celebrados. 

 

 A fé cristã, expressa por meio de símbolos, dá um especial destaque às imagens (sejam elas 

do próprio Cristo, ou de Maria ou de outros santos e santas). Elas são permitidas e possuem seu 

caráter didático para motivar as pessoas a procurarem viver como os santos e santas de Deus. Vale 

lembrar que, para as imagens, os cristãos católicos oferecem sua veneração; elas são meios de 

rememoração (lembrança) do testemunho de vida de tantas pessoas. Essas imagens estão presentes 

em nosso “Espaço Litúrgico” e dele fazem parte. 

 

Também vale mencionar que o espaço de celebração é o local em que nos encontramos, 

como comunidade, para celebrar nossa fé que, antes de tudo, é comunitária. 
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2. O Espaço celebrativo na Sagrada Escritura 

 

 

 No Antigo Testamento, encontramos dois principais espaços preparados e organizados para 

o encontro com Deus. No início da Aliança de Deus com seu povo, nos deparamos com a “Tenda 

da Reunião” (local em que Deus falava com Moisés “face a face” e, também, local que abrigava a 

Arca; para a Tenda acorriam aqueles que quisessem consultar a Deus, desde que fizessem parte do 

“povo eleito”). Essa Tenda era construída em local mais distante do povo; era sinal (símbolo) de 

Deus presente na comunidade, Deus que caminhava com os seus eleitos; a Tenda ia abrindo 

caminho à frente do povo caminheiro. Mais tarde, vemos a presença de construções denominadas de 

Santuários. Os Santuários eram locais destinados à reunião do povo para que pudessem elevar 

preces a Deus e oferecer sacrifícios (animais) como forma de expiação dos pecados. Um exemplo é 

o Santuário de Siquém, citado nos textos bíblicos. 

 

 Na época de Jesus (Novo Testamento) haviam dois espaços de oração e de culto: a 

Sinagoga e o Templo de Jerusalém. De maneira geral, podemos dizer que o Templo de Jerusalém 

era uma grande construção na qual os judeus se reuniam. Todos os judeus deviam peregrinar ao 

Templo regularmente, por ser a Casa de Deus por excelência, o lugar onde Deus habitava. Sua 

presença se concentrava no chamado “Santo dos Santos”, local em que somente o sacerdote podia 

entrar para oferecer o sacrifício, e todo o povo permanecia ao redor. Nesse Templo havia toda uma 

hierarquização e uma organização bem estruturada do culto. O capítulo 9 (9, 1-14) da carta aos 

Hebreus descreve um pouco do Templo e do culto nele realizado. 

Já as Sinagogas eram espaços mais de oração e de escuta da Palavra de Deus (Torah), e não 

de sacrifícios. Por isso, permitia uma melhor participação do povo judeu. Foi numa Sinagoga que 

Jesus abriu o livro de Isaias, leu e explicou a passagem: “O Espírito de Deus está sobre mim...” (Is 

61, 1ss). Na Sinagoga não haviam repartições internas (cômodos), mas lugares: lugar do rabino, 

lugar dos cantores e leitores, lugar da menorá, e o lugar da réplica da Arca. A sinagoga era 

construída voltada para Jerusalém. 

 

 O Espaço Litúrgico cristão-católico nasce tomando características da Sinagoga. Isso 

porque os primeiros cristãos, continuadores da obra e mensagem de Jesus Cristo, viveram e 

frequentaram o Templo e a Sinagoga. Aos poucos foram se desvinculando do judaísmo e reunindo-

se nas casas de outros seguidores de Jesus. Esses espaços cristãos passam a ser insuficientes e 

começa-se a compra de casas maiores destinando-as ao culto. O culto inaugurado por Jesus traz um 

novo sentido ao templo que agora passa a ser construção de pedras. Já o Templo verdadeiro passa 

a ser o próprio corpo da pessoa (o Espírito Santo habita em cada um). O templo de pedras 

passa a ser o ponto de encontro dessa comunidade que possui o Espírito Santo em seu ser. 

 

Pudemos perceber que os espaços, destinados à celebração, vão configurando-se às novas 

culturas e formas de se pensar à realidade. Hoje reunimo-nos em casas, capelas, santuários, basílicas 

e outros lugares; muitas são as oportunidades de reunião e celebração. O que não podemos 

esquecer é que, independente de onde estivermos, a Igreja é formada pela nossa união. Os 

símbolos e sinais dos templos de oração não são apenas obras de arte, mas devem nos levar ao 
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contato com Deus para descobrirmos o que poderemos fazer de melhor para ajudar e praticar o 

amor com os que estão ao nosso lado.  

 

 

3. O Espaço celebrativo na História da humanidade 

 

Se partirmos da divisão cultural e histórica da humanidade, perceberemos que, em cada 

época, os elementos do dia a dia das pessoas fizeram-se presentes no Espaço Litúrgico. Em cada 

época da história as igrejas eram construídas de forma diferente. Todas essas possuem seu valor e 

sua beleza; vejamos um pouco dessa história: 

 

(Veremos apenas alguns pontos principais em cada período; aqui não se pretende 

estudar a fundo cada período da história, mas apenas explanar uma visão geral sobre eles): 

 

 

SÉC. I AO III: INÍCIO DO CRISTIANISMO (PRIMEIRAS COMUNIDADES CRISTÃS): 

 

No começo do cristianismo não haviam locais reservados para o culto; as 

celebrações eram realizadas nas casas dos fieis. Com o passer do tempo, as casas 

começaram a ser pequenas para abrigar as pessoas; com isso, compram-se casas maiores e 

dão a elas uma divisão em “cômodos” que melhor organizavam as celebrações. 

 

Essas casas passaram a ser conhecidas como “Domus ecclesiae” – “casa da Igreja”. 

Nelas os cristãos repetiam a Ceia de Jesus (o partir do pão). Vale observar que a “Igreja” não 

é o templo, mas cada uma das pessoas reunidas (a palavra “igreja” significa congregação, 

assembleia); por isso, “casa da Igreja”. 

 

Algo interessante para pensarmos é que a liturgia, para os primeiros cristãos, não 

acontecia somente em um único local, como hoje acontece. Os primeiros cristãos se 

movimentavam – caminhavam para esses outros “cômodos” acima citado: tinham o local 

da Palavra, o local da Eucaristia, o local do Batismo. Por isso, hoje também há o movimento 

do padre para o “local da Palavra”, o “local do batismo”, entre outros. 

 

Vale recordar que, nesse período, a perseguição aos cristãos era grande. Por isso, a 

Celebração, muitas vezes, deveria ser feita às escondidas. Muitos cristãos utilizavam as 

catacumbas para celebrarem a fé e não serem descobertos pelo exército Romano. 

SÉC. IV AO V: CONSTRUÇÃO DE BASÍLICAS 

 

Com o chamado Edito de Milão, no ano 313, o Imperador Constantino concede a 

liberdade religiosa a todo Império. O cristão passa a ter garantias e proteção do Império. 

Mais tarde, em 380, com o Edito de Tessalônica, o Imperador Teodósio declara que o 

cristianismo é a religião oficial do Império; em outras palavras, todos deveriam ser cristãos. 

Com esses episódios da história, há certa “paz” nas perseguições aos cristãos. Também o 

Imperador passa a construir grandes templos para que os cristãos pudessem se reunir.  
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Com isso, a liturgia começa a se modificar; agora ela leva em conta a presença do 

Imperador. As pequenas casas começam a serem trocadas pelas grandes igrejas, as chamadas 

Basílicas. Essas Basílicas são construídas pensando nas basílicas civis romanas (lugar da 

presença do basileu – chefe). 

 

Para diferenciar as basílicas dos cristãos (usadas para celebrações) das basílicas civis 

romanas houve algumas adaptações: no lugar ocupado pelo magistrado ficará o bispo; no 

lugar da deusa da justiça ficará o Altar; no lugar das tribunas ficará a mesa da Palavra. 

Também foram acrescentados: o átrio (hall coberto onde havia água para se servir e lavar-

se, também usado para o batismo); a abside (abóboda arredondada que se projeta para fora 

da estrutura geral da igreja – nela fica a figura de Cristo Mestre ou Pastor). É interessante 

observarmos que não haviam imagens e a cruz aparece sempre como “árvore da vida”; 

também Cristo não é o sofredor, mas o sacerdote entregue ao Pai, olhos abertos e não morto! 

 

 

 

SÉC. V AO XV: IDADE MEDIEVAL 

 

 A história nos recorda que a Idade Medieval foi um grande período (10 séculos  - 

1.000 anos). Durante todo esse tempo, as transformações na humanidade foram enormes. 

Muitas técnicas de construção foram descobertas e aplicadas. Aqui vamos nos deter somente 

a três momentos (ou formas de expressões surgidas): 

 

- Alegorismo: o altar é a representação do calvário, os gestos e movimentos do celebrante 

são interpretados em relação à Paixão de Jesus (sofrimento e morte) - (o sacerdote que se 

inclina representa Jesus, inclinando a cabeça, na cruz); a liturgia se torna exclusividade do 

clero, enquanto os fiéis alimentam a espiritualidade com as devoções privadas (o rosário 

com as 150 Ave-Maria é considerado o saltério dos pobres que não conhecem o latim e não 

são admitidos na liturgia coral dos monges). 

 

- Arte Romântica (XI ao XIII): A pedra foi empregada na construção e o telhado de 

madeira foi trocado por abóbadas; A basílica românica é luminosa, o altar é único e se situa 

no centro do transepto e todas as pessoas estão circunstantes (ao redor), num 

movimento dialógico-circular, indicando que há comunicação dentro da comunidade. 

 

- Arte Gótica (XII ao XVI): A mudança de mentalidade, por volta do final do milênio 

também provocou a mudança no estilo arquitetônico e artístico: do românico se passa para o 

gótico. A arquitetura o gótica possibilita uma ampliação na altura das construções 

aprimorando-se a representação do espaço para criar uma ilusão de tridimensionalidade. As 

Igrejas se erguem e se tornam mais escuras: devem exprimir a relação vertical da 

devoção pessoal-privada. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
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SÉC. XV AO XVIII: IDADE MODERNA 

 

- Barroco (séc. XVI ao XVIII): há um excesso decorativo, emoção, linhas 

contorcidas, movimento, esuberância, a busca de efeitos que sensibilizem e criem impactos, 

sobretudo, através da luz e da ilusão ótica. Os espaços são carregados de imagens, anjos, 

santos, altares e pinturas ilusionistas. O altar vira “suporte” para os santos e para o sacrário.  

Somos herdeiros deste período. Os colonizadores truxeram para nós este modelo 

baseado mais no devocional e não no celebrativo.  

 

 - Reforma Tridentina (contra-reforma): é marcada pelo Concílio de Trento (1545-

1563). Esse Concílio teve sua grande importância para a Igreja num período em que se 

iniciou a chamada Reforma Protestante; ele veio em defesa e consolidação da fé Católica. 

No entanto, no que se refere à liturgia vemos que o altar é deslocado para junto da parede da 

abside e o presidente dá as costas para a assembleia; o povo de participante se 

torna assistente. Existe um aumento de pedidos de celebrações de Missas e aí é necessário 

aumentar o número dos altares nas naves laterais para a celebração destas missas privadas. 

 

O altar fica cada vez mais distante do povo até se constituirem verdadeiras barreiras 

com paredes, balaustras e elevação do mesmo para poder ter acesso aos túmulos dos santos e 

mártires que eram colocados debaixo do altar (criptas). Os santos tomam o lugar do Cristo. 

Prevalece uma espiritualidade individual e intimista. 

 

 

SÉC. XVIII ATÉ HOJE: IDADE CONTEMPORÂNEA 

 

- Rococó (séc. XVIII ao XIX): estilo surgido na França, vindo do Barroco, porém, 

um pouco mais leve e intimista. De início era usado para decorações de interiores. Suas 

principais características são: cores claras; tons pastel e dourados; representação de 

Alegorias; estilo decorativo e texturas suaves; 

 

- Movimento Litúrgico: Após o cansaço gerado pelos neo-estilos e o exagero do 

barroco e rococó há grupos que pensam o futuro da liturgia e desejam que as comunidades 

descubram novamente o gosto pela celebração e pela participação ativa. O papa Pio X, 

através da exortação ‘Tra le Solecitudini’, 22 de Novembro 1903, revela a preocupação por 

“uma participação ativa nos sagrados mistérios e na oração pública e solene da Igreja”.  

Busca-se um espaço para a celebração que seja sóbrio e capaz de manter o fiel 

voltado para o núcleo da celebração. Os momentos devocionais devem ter o seu lugar que 

não coincide com o lugar e o tempo da celebração comunitária ou de qualquer sacramento.     

 

- Concílio Vaticano II (1962-1965): Esse Concílio viu a necessidade de uma 

Reforma na Liturgia. Seu primeiro documento foi a Encíclica Sacrosanctum Concilium, no 

ano de 1963. Nela visualizamos o desejo de retorno às origens da fé; uma fé celebrada com 

base e centro no Mistério Pascal de Jesus e com a participação ativa da assembleia 

resgatando, assim, o sentido da celebração comunitária. Por isso, o Altar desloca-se da 
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abside e novamente volta-se para o povo. Também a participação é melhorada pelo canto e 

pelas orações na língua de cada país.  

 

 

4. O Espaço Litúrgico atual 

 

Vimos o quanto o Espaço Litúrgico foi-se modificando e ganhando as características do 

tempo presente. Cabe a nós o cuidado e a atenção necessária na preparação de um espaço que leve 

as pessoas ao encontro com Deus. No entanto, sabemos o quanto a correria do dia a dia e a agitação 

do mundo podem prejudicar o encontro com Deus por meio dos elementos que compõem o 

Espaço Litúrgico. 

 

Quantas pessoas que vão à missa, participam de um batizado ou de uma cerimônia 

matrimonial e veem aqueles momentos como mero ato social? Pessoas que nunca conseguiram 

enxergar além do rito, que nunca sentiram a realidade que se esconde além do simbolismo. Quantos 

não adentram os templos admirando somente seu valor artístico e cultural sem experenciar o 

mistério que ali se esconde. Cabe a nós o cuidado na preparação do espaço: ninguém pode 

expressar o mistério se ainda não o experimentou. 

 

Para nós, cristãos, o mistério manifesta-se na pessoa de Jesus Cristo. O espaço revela o 

Cristo glorioso, em sua totalidade: cabeça e membros. A ação ritual que se desenvolve leva em 

conta essa dinâmica de fé que nos chama à participação. 

 

De maneira geral, podemos dividir nosso Espaço Litúrgico em três partes principais e 

mais três partes que podemos chamar de “complementares”. As três partes principais são: 

presbitério, nave da igreja e batistério. As outras três partes que podemos chamar de 

complementares são: capela do Santíssimo, sacristia e átrio. 

 

 Todas essas seis partes, acima mencionadas, devem estar em harmonia para que formem o 

Espaço Litúrgico e sejam locais de encontro com o sagrado. Vejamos cada uma delas: 

 

PRESBITÉRIO: é o espaço que se encontra mais elevado dentro da igreja; chama-se presbitério 

porque nele está o presbítero. Nele estão presentes: o ALTAR (mesa central em que acontece o 

sacrifício eucarístico de Jesus com a partilha de seu Corpo e Sangue; o Altar é símbolo de Cristo 

sacerdote; está presente em toda a Sagrada Escritura de Gênesis ao Apocalipse: Gn 12,7; Gn 28,18; 

Ex 20,24; Esd 3,2-3; 1Cor 10,14-22; 1 Cor 10; Hb 4,14; Hb 13,10; Ef 2,20-22; 1Pd 2,5-8; Ap5,6); a 

MESA DA PALAVRA (símbolo de Cristo profeta; local em que são proclamadas as leituras 

bíblicas; aqui conhecemos a vontade de Deus e seus ensinamentos de Salvação); a CADEIRA 

PRESIDENCIAL (símbolo da presença de Jesus como rei, presidindo e orientando a comunidade; o 

presbítero é sinal e instrumento de Cristo para essa função); a CRUZ PROCESSIONAL (símbolo 

cristão da entrega de Jesus para nossa Salvação). 

 

NAVE DA IGREJA: é o espaço no qual se encontra a ASSEMBLEIA, povo celebrante; local em 

que estão os bancos da igreja; localiza-se um pouco abaixo do piso do presbitério. Nela as 
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IMAGENS de santos são dispostas; também a VIA-SACRA se faz presente, seja na forma de 

quadros ou pinturas.  

 

BATISTÉRIO: local em que se realiza o batismo dos novos filhos e filhas de Deus. Em algumas 

igrejas ele se encontra próximo à porta de entrada (isso porque a pessoa, depois de receber o 

batismo, entrava na igreja como membro da comunidade de fé); também pode ser encontrado 

próximo ao presbitério. No batistério está presente a PIA BATISMAL (local em que se coloca a 

água e se realiza o batismo, seja por imersão ou infusão); e o CÍRIO PASCAL (símbolo de Jesus 

Ressuscitado e da vida eterna dada pelo batismo). 

 

CAPELA DO SANTÍSSIMO: local em que se colocam as reservas eucarísticas destinadas à 

comunhão dos enfermos e à adoração dos fiéis. Nela há o SACRÁRIO, local fixo à parede onde 

ficam as hóstias consagradas (Jesus sacramentado). Também há sempre uma lâmpada ou vela acesa 

que indica a presença de Jesus. A capela do Santíssimo é um dos locais privilegiados para o 

encontro com o Senhor Ressuscitado, presente e atuante na vida da comunidade. 

 

SACRISTIA: local em que ficam guardados os objetos litúrgicos utilizados nas celebrações, e 

também as toalhas e paramentos do padre; geralmente fica ao lado do presbitério (ou atrás dele). 

 

ÁTRIO: infelizmente hoje em dia, em muitos lugares, ele já não existe mais. O átrio é o local em 

que os cristãos, ao chegarem à igreja, se reuniam para conversar. Podemos dizer que era uma 

espécie de “puxado” na porta da igreja, seja para o lado externo, ou mesmo interno ao templo. Era 

uma espécie de espaço de acolhida para depois se adentrar a nave da igreja. 

 

 

5. Oração de Consagração do Altar: expressão simbólica de Cristo 

 

Na prece de consagração do Altar podemos perceber o significado, a continuidade e a 

participação desse símbolo no Mistério da nossa Salvação; vejamos essa oração: 

 

“Nós vos agradecemos, Senhor, e vos bendizemos, por terdes com inefável bondade 

decidido que, superadas as várias figuras, se realizasse em Cristo o mistério do altar. 
 

Noé, segundo pai do gênero humano, baixadas as águas do dilúvio, ergueu um altar e vos 

ofereceu um sacrifício, que aceitastes, ó Pai, qual suave perfume, renovando com o ser 

humano a aliança de amor. 
 

Abraão, nosso pai na fé, aderindo de todo o coração à vossa palavra, ergueu um altar, para 

oferecer-vos um sacrifício agradável, não poupando seu amado filho Isaac. 
 

Também Moisés, mediador da antiga Lei, edificou um altar que, aspergido com o sangue do 

cordeiro, prefigurava misticamente o altar da Cruz. 
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Todas essas figuras Cristo as levou à realidade pelo mistério pascal. Ele, sacerdote e 

vítima, suspenso na árvore da cruz, entregou-se como oblação pura a vós, ó Pai, para assim 

apagar todos os pecados e estabelecer a nova e eterna aliança convosco. 
 

Por isso, nós vos rogamos, Senhor, derramai a plenitude da vossa benção celeste sobre 

este altar, erguido na casa do vosso povo; que se torne para sempre dedicado ao sacrifício 

de Cristo e seja também a mesa do Senhor, junto da qual vosso povo se renove no banquete 

divino. 
 

Seja esta pedra polida para nós, símbolo de Cristo, de cujo lado aberto correram água e 

sangue, os sacramentos que fazem nascer a Igreja. 
 

Seja este altar a mesa festiva, para onde convivas de Cristo acorram alegres e, colocando em 

vossas mãos cuidados e trabalhos, se reanimem com novo vigor para a retomada do 

caminho. 
 

Seja o lugar de íntima comunhão e de paz convosco, em que, alimentados com o Corpo e o 

Sangue de vosso Filho, imbuídos do seu Espírito, cresçam no amor. 
 

Seja fonte de unidade da Igreja e de concórdia dos irmãos e irmãs; reunidos os fiéis junto 

dele, bebam desta fonte o espírito da mútua caridade. 
 

Seja o centro do nosso louvor e da ação de graças, até chegarmos jubilosos aos 

tabernáculos eternos, onde com Cristo, Sumo Pontífice e Altar vivo, vos ofereceremos o 

perene sacrifício de louvor. 
 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Todos: Amém.” 

 

 Como pudemos perceber, a Oração inicia resgatando figuras de personagens bíblicos que 

foram importantes na condução do povo de Deus e no cumprimento da Aliança. Na sequência 

vemos que Jesus é cumpridor definitivo da Aliança e, ao seguirmos esse “pacto” com Deus, 

somos chamados a vivermos a comunhão, a unidade, o louvor e a ação de graças. 

 

 Portanto, consagrar um Altar é resgatar a história da Salvação e nos colocarmos nela, 

fazendo também nosso compromisso de seguimento à Aliança selada com Deus em Jesus. 

 

 

6. Concluindo... 

  

Podemos perceber que os espaços são muitos e diversificados. Também observamos que 

cada um deles nos traz uma realidade de vida (batismo, escuta da Palavra, alimento pela Eucaristia, 

oração, acolhida, entre outros). Usemos desses espaços para alimentar nossa fé e estreitar os laços 

de nossa comunidade eclesial. 
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Algo importante, que permanece em todos os tempos, é a capacidade que o espaço litúrgico 

possui de “dizer no silêncio”, ou seja, o silêncio desperta a criatividade do encontro com Deus. Ao 

passar pelo átrio do templo, entra-se num lugar sagrado, onde a revelação de Deus se silencia, em 

cada um de nós, quando nos ocupamos demais em falar. Por isso, é preciso o silêncio dos gestos, 

do coração e da mente. 

 

Por fim, é preciso olhar para o Espaço Litúrgico como local preparado para o encontro com 

Deus; local pensado para essa finalidade; local no qual podemos experimentar o Deus que se 

esconde e, ao mesmo tempo, se revela a nós. Boa experiência de fé! 

 

 

 

Contato: liturgia@diocesedeamparo.org.br 


