
“O que VIMOS e OUVIMOS, isso vos anunciamos”  (1 Jo 1, 3) 

           Daniel Reis1 
 

 A breve reflexão que se segue pretende, modestamente, expor os fundamentos BÍBLICOS, ANTROPOLÓGICOS, 

LITÚRGICOS e PRÁTICOS contrários ao uso do “folheto” em nossas celebrações. Sustentados nestes quatro pilares e não 

em uma ideia qualquer, abramos os corações e nos permitamos ser interpelados e confrontados por este texto. Boa leitura! 
 

1. Fundamento BÍBLICO 

 O tema da “Escuta da Palavra” nas Sagradas Escrituras é frequente. No Monte Sinai, Deus instrui Moisés: “Se 

ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos.” (Ex 

19,5). Assim, por diversas vezes, Moisés, à mando do Senhor, dirige-se ao povo clamando: “Escuta (‘Shemá’), ó Israel, 

as normas que eu hoje proclamo aos vossos ouvidos!” (Dt 5,1. 6,3. 4,1). O profeta Samuel, na narrativa de sua vocação, 

responde confiante: “Fala, Senhor, que o teu servo te escuta.” (1Sm 3,10). Neemias, narrando uma autêntica Liturgia da 

Palavra em seu tempo, detalha a atitude da assembleia ali formada: “[...] Então o sacerdote Esdras leu o livro da Lei de 

Moisés desde a aurora até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham o uso da razão.  E todo o 

povo escutava com atenção a leitura do livro da Lei.” (Ne 8, 3).  O profeta Jeremias se revolta com os “ouvidos fechados” 

do povo, dizendo: “A quem falarei, para que ouça? Eis que seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir!” (Jr 6,10).  

Nos evangelhos, a temática da “escuta” também está “na boca” de Jesus. Quando avisado da chegada de sua família, 

responde a seus discípulos: “Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática!” 

(Lc 8,21). Anunciando as bem-aventuranças, apresenta a maior delas: “Felizes, antes, os que ouvem a Palavra de Deus e 

a observam.” (Lc 11,28). Sobre a maior prudência humana, diz que “Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe 

em prática são como o homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha.” (Mt 7, 24). E sobre nossa pertença e filiação 

a Deus, Jesus exclama: “Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus.” (Jo 8,47). Paulo, em sua carta aos romanos, afirma: 

“A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo.” (Rm 10,17). 

Assim, percebe-se que na tradição bíblica o exercício da “escuta” atenta da Palavra implica em sua vivência. 

Exercitar a escuta, portanto, é o primeiro passo para a vida cristã, uma vida de ouvintes atentos e praticantes piedosos da 

Palavra do Senhor. 
 

2. Fundamento ANTROPOLÓGICO 

 Em nossa sociedade contemporânea, por todos os lados que olhamos notamos as pessoas com as “caras enterradas” 

em seus celulares, tablets, computadores e etc. Provavelmente, ao tentar estabelecer uma conversa, você já tenha sido 

ignorado(a) por alguma dessas pessoas que não deixam suas “telinhas” nem por um minuto. Humanamente falando, isso 

não é desagradável? Falar com alguém que não lhe dá atenção, ou pior, que NÃO OLHA para você? Os laços 

comunicacionais ficam deficitários, pois o “olhar” é parte integrante da comunicação. Aprendemos assim e, desta forma, 

ensinamos nossos filhos, dizendo: “Olhe para mim quando eu falar com você!”. 

 Em nosso cotidiano, percebemos facilmente que as conversas por mensagens de texto são diferentes das conversas 

por voz, via telefone, que por sua vez são essencialmente diferentes das conversas presenciais, tendentes a serem mais 

completas devido a um maior envolvimento dos sentidos componentes da linguagem corporal. Lembre como é bom 

encontrar uma pessoa querida e conversar com ela, olhá-la nos olhos, ouvir sua voz, tocá-la, sentir o seu cheiro e contemplar 

suas feições e reações a cada palavra pronunciada! 
 

3. Fundamento LITÚRGICO 

 A Celebração Eucarística é o grande encontro da família de Deus que se reúne para cumprir o que o Senhor Jesus 

ordenou naquela ceia derradeira: "Fazei isto em minha memória." (Lc 22,19). Os discípulos, reunidos naquela refeição com 

Jesus, escutavam juntos o que Ele lhes falava, como: "Fiz isto [lava-pés] para dar-vos o exemplo, para que façais a mesma 

coisa que eu fiz" (Jo 13,15) e "Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei" (Jo 15,12). Tal como nesta refeição 

fraterna, nós, também discípulos e discípulas d'Ele celebrando a Eucaristia, somos convidados não só a comer e beber, mas 

a ESCUTAR sua Palavra que também é alimento, como nos ensina o Magistério:  

“A Igreja teve sempre em grande veneração as divinas Escrituras, como fez com o próprio corpo do 

Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de se alimentar do pão da vida à mesa, 

quer da Palavra de Deus, quer do corpo de Cristo, e de o distribuir aos fiéis.” (Dei Verbum, nº 21) 
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 E reforça: “Espiritualmente alimentada nestas duas mesas, a Igreja, em uma, instrui-se mais, e na outra santifica-

se mais plenamente” (Ordenamento de Leituras da Missa, nº 10).  

 No Concílio Vaticano II, a Igreja nos pede através de sua Constituição Sacrosanctum Concilium, uma participação 

integral nas celebrações litúrgicas: 

“A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis participem plenamente das celebrações de 

maneira consciente e ativa, de acordo com as exigências da própria liturgia e por direito e dever do 

povo cristão, em virtude do Batismo, como ‘raça eleita, sacerdócio régio, nação santa e povo 

adquirido.’” (Sacrosanctum Concilium, nº 14) 

 Tal participação será tão mais “plena, ativa, consciente” e também “frutuosa” (cf. SC 11), quanto mais envolvidos 

nos ritos estiverem os nossos sentidos, o nosso corpo, a nossa disposição em celebrar.  

 Quanto à questão ministerial, podemos pensar: se fosse o desejo da Igreja que cada um fizesse ou acompanhasse as 

leituras do seu folheto ou de sua bíblia, não insistiria num “Ministério de Leitores”, que se reúne constantemente e se dedica 

na preparação das leituras. Bastaria que, no momento de costume, cada um fizesse sua leitura, silenciosamente. Mas não é 

esta a proposta da Igreja, que investe na ESCUTA COMUNITÁRIA, e não na leitura individual da Palavra de Deus. 

 Além disso, a mesma Constituição Conciliar sobre a Liturgia, em seu número 7, ensina que que "Quando é lida na 

Igreja a Sagrada Escritura, É CRISTO QUEM FALA." Assim, não é o(a) ministro(a) que está no ambão fazendo uma 

simples leitura da Sagrada Escritura, mas é CRISTO QUEM ESTÁ FALANDO ao seu corpo reunido, a assembleia! Ora, 

não olharemos para o Senhor enquanto ele amorosamente conversa conosco? 

 Nesta perspectiva, recordemos a narrativa do evangelho de Lucas, em que Jesus, entrando na sinagoga de Nazaré, 

faz a leitura da profecia de Isaías, onde apresenta o conteúdo programático de sua missão e, ao terminar, é narrada a postura 

da assembleia presente: “E TODOS TINHAM OS OLHOS FIXOS NELE” (Lc 4,20). Este é o exemplo da comunidade 

reunida, atenta aos ensinamentos de Jesus e admirada com a maravilhosa proposta das Sagradas Escrituras e, de modo 

especial com o Evangelho, a ponto de não desviar o olhar, mas fixá-lo no Senhor.   
 

4. Fundamento PRÁTICO 

 Ao passarmos pelas perspectivas antropológica e litúrgica, percebemos que as celebrações da Igreja reclamam a 

inteireza do nosso ser, o que chamamos de “participação integral”. Assim, não basta que estejamos somente dispostos 

psiquicamente, mas todos os sentidos do nosso corpo também devem se voltar para a Liturgia: é sentir o cheiro do incenso, 

o gosto do pão e vinho; tocar o irmão para desejar-lhe a paz; ESCUTAR a Palavra proclamada pelo próprio Cristo, através 

dos ministros, e usar da VISÃO para contemplar todas as ações rituais, inclusive a proclamação da Palavra de Deus. 

 Para uma maior participação em outros momentos da celebração, como nas intervenções durante a Oração 

Eucarística (“Santificai nossa oferenda, ó Senhor”; “Fazei de Nós um só corpo e um só Espírito”, etc.), pode-se valer de 

outros meios, como a repetição pelo ministério de música. Lançar mão de um outro subsídio, que é o folheto, implica em 

ONERAR a situação econômica das comunidades de fé, que poderiam se valer dos valores despendidos em outras ações 

evangelizadoras. 

 Não se pode olvidar também o problema ambiental da produção e descarte de tais folhetos. O Papa Francisco nos 

disse em sua encíclica Laudato Si´, sobre o cuidado com a nossa “casa comum”, que é o nosso planeta, que “A educação 

na responsabilidade ambiental pode incentivar vários comportamentos que têm incidência direta e importante no cuidado 

do meio ambiente, tais como evitar o uso de plástico e papel [...]” (LS 211). 

 Ainda sobre o descarte de tais folhetos, trata-se muitas vezes de verdadeira ausência de escrúpulo para com a 

Sagrada Escritura, sendo lançado ao lixo de qualquer forma, ou pior, no chão da igreja e em seus arredores. O Ordenamento 

de Leituras da Missa em seu número 37 já aponta sobre o cuidado neste aspecto, envolvendo um outro elemento: “Os livros 

das leituras que se utilizam na celebração, pela dignidade que a Palavra de Deus exige, não devem ser substituídos por 

outros subsídios pastorais, por exemplo, pelos folhetos que se fazem para que os fiéis preparem as leituras ou as meditem 

pessoalmente.” Aqui a Igreja nos ensina que, primeiramente, a Palavra de Deus exige dignidade, não podendo ser 

substituída por folhetos em sua proclamação. E também define a finalidade de tais subsídios, que se reduz à preparação das 

leituras e para a meditação pessoal. Assim, quem diz apreender melhor o teor dos textos mais pela leitura do que pela escuta, 

não há empecilho que a façam antes ou após as celebrações, pela internet ou pelos supracitados subsídios (também pela 

própria bíblia), mas saibam que durante a celebração, a Liturgia, por sua própria natureza, exige a participação integral 

da pessoa, sendo, para este momento da proclamação da Palavra de Deus, audição e visão indispensáveis. 

 Uma última questão é que o folheto não pode se tornar uma “muleta” para suprir problemas de ordem técnica, como 

a qualidade do som, microfones, etc., que devem passar por constante manutenção e substituição; nem quanto à qualidade 

das leituras pelos ministros, que devem se aprimorar cada vez mais. Às pessoas com dificuldade auditiva, é proposto que 

adquiram o “Missal Dominical (e/ou Cotidiano) da Assembleia Cristã”, sendo que em último caso façam a assinatura ou 

adquiram avulsamente subsídios com as leituras de todos os dias.  

 Somos chamados a fazer uma sincera reflexão, nos desprendendo das amarras do comodismo e exercitarmos, cada 

vez mais, nossa “participação ativa, plena, consciente e frutuosa” na Liturgia, como nos pediu o Concílio Vaticano II. 


