
“ Como trabalho do 
camponês é o arado, e do 
piloto, o mastro da nave, 
assim meu trabalho é o 
salmo do Senhor, minha 
arte e minha tarefa estão 
em seus louvores. Pois seu 
amor alimentou meu 
coração e fez brotar em 
meus lábios, já que meu 
amor é o senhor, por isso eu 
quero cantar”

(Odes de Salomão)

O CANTO 
NA LITURGIA



A Música na Liturgia 

• Pra começo de Conversa.

• A música está presente em toda a vida do ser 
humano.



O ser humano canta

• Quando está feliz

• Quando está triste

• Quando faz festa

• Quando está de luto

• Quando reza

• Quando está em paz



O canto só acaba...

Quando  o homem está em guerra....



O ser humano canta

• Para se expressar ;

• Louvor;

• Júbilo;

• Invocação;

• Súplica; 

• Agradecimento ;

• Confiança Entrega;

Cantar é Orar!



Ministerialidade da Música

• Ministério – serviço

• Imersão no mistério

• Música: Porta do Mistério

• Canto a serviço da Liturgia



• Os ministros do canto sacro realizam um 
verdadeiro ministério litúrgico. (cf IGMR 103)

• Todos estes serviços têm uma função precisa no 
culto da assembléia,... o canto e a música NÃO 
são meros adornos, cuja função seria decorativa, 
eles ENTRAM na ação celebrativa.

• A Schola cantorum deve promover a 
participação dos fiéis nos cantos executados.

[cf. MS 20.53; IGMR 103], e proferir de maneira 
clara e inteligível as suas partes [cf. MS 26]. 



* “Além da formação musical, seja dado 
também aos membros da «schola
cantorum» uma adequada formação 
litúrgica e espiritual, de modo que da 
exata execução de seu ofício litúrgico 
derivem não só o decoro da ação 
sagrada e a edificação dos fiéis, mas 
também um verdadeiro bem espiritual 
para os próprios cantores” [MS 24].



Os instrumentistas e seus instrumentos, 
devem ocupar um lugar tal a sustentarem
o canto e serem ouvidos por todos.

Como a natureza das partes 
presidenciais exige que todos as 
escutem, “...enquanto o sacerdote as 
profere, não haja outras orações nem 
cantos, e calem-se o órgão ou qualquer 
instrumento.” [IGMR 32].



Ano 
Litúrgico

• Música no

Tempo – Espaço



Os Ministros da Música

Quem canta na Liturgia ?

• A Assembleia

• Regente ou Animador do Canto

• Coral ou Grupo de cantores

• Instrumentistas

• Solista

• Salmista

• O Presidente da Celebração



Contemplar

• A experiência Mística

• Traduzida como experiência Estética

• É estar dentro do mistério

• Cantar não é um ato ocasional ou periférico na 
Liturgia.

• Cantar é o recurso mais original que os 
Cristãos encontraram desde muito tempo para 
viver a experiência do Ressuscitado presente 
no meio de nós.



Santo Agostinho

“Se queres saber o que cremos, vem ouvir o que
cantamos.”

“Cantar é próprio de quem ama.”

“Quem canta bem, reza duas vezes.”



São Basílio

“A melodia torna o texto desejável e agradável, 
como o mel que se acrescenta a um 
medicamento para dar-lhe bom sabor. 

A melodia terá de possibilitar que cantemos e 
louvemos a Deus com gosto e com júbilo, com 
alegria e simplicidade de coração.”  



São João Crisóstomo

Afirma que :

“Os salmos encerram toda a ciência.”



Santo Ambrósio

• Cantor e compositor de hinos religiosos:“Canta-
se o salmo e até mesmo os corações de pedra se 
abrandam. Vemos os pecadores mais obstinados 
chorarem, e os recalcitrantes dobram-se.”

• E ainda: ”Na verdade, não vejo o que os fiéis 
podiam fazer de melhor, de mais útil, de mais 
santo, do que cantar”, quando reunidos para 
celebrar o Senhor como Igreja.



• Martinho Lutero: “A música é um dom lindo e 
precioso de Deus... digna de estar junto à 
Teologia”... 

• Beethoven: “A Música é o pressentimento das 
coisas celestiais... é uma revelação mais alta 
que a sabedoria e a filosofia”.

• Santo Tomás de Aquino: “Onde a palavra 
termina, ali começa o canto”.



• O Concílio Vaticano II: “ A renovação da música litúrgica não é 
mera questão de técnica e artística; requer a renovação do 
homem que canta, expressando as coisas do espírito. Cantam 
realmente o Cântico novo só aqueles que    “ se despem do 
homem velho e vestem o novo.”

(cf. Ef.4,24)

• Gelineau:  A Música e o canto são sacramentos do Verbo 
Encarnado! “
A Música desperta no homem esta inquietude pelo Infinito, este 
desejo da Beleza, do Amor, esta ânsia pela Plenitude, e torna-se 
assim um sinal de Deus e o caminho mais curto para o encontro 
com Ele”.

( Grande Sinal Editora Vozes – A música como caminho de 
espiritualidade, 1985, pg 730)



OS CANTOS  PROCESSIONAIS NA 
LITURGIA   EUCARÍSTICA:



• Entrada

• Ato Penitencial

• Hino de Louvor

• Aclamação ao Evangelho

• Apresentação das Oferendas

• Santo

• Cordeiro

• Comunhão



CANTO DE ENTRADA 

• O Canto de Entrada é, ao mesmo tempo 
“abertura” da missa e abertura dos ritos  
iniciais”, a parte da Liturgia que vai do canto 
de Entrada até a oração do sacerdote 
concluindo esses ritos.

• É o canto de entrada que constitui ritualmente 
a assembléia. (acompanha o rito, o 
movimento, a procissão) conforme Santo 
Agostinho: “Canta e caminha!”.



• Finalidade: 

Constituir e congregar a assembléia, introduzindo-a no 
mistério a ser celebrado,levando em conta o tempo 
litúrgico;

Solenizar o caráter festivo da celebração;

Fomentar a união dos fiéis;

Dar o tom da celebração.

O Missal Romano diz: “... seja adequado à ação sagrada 
ou à índole do dia ou do tempo litúrgico”, elevando 
seus pensamentos à contemplação do mistério 
litúrgico. Pode ser usada a antífona com seu salmo 
(Gradual Romano) ou outro canto, executado pelo 
povo ou alternando grupo coral e povo.



• Características: 

Ser de grande amplidão, alegre e vibrante, de 
preferência em tom maior, ritmo binário

(hino ou canto estrófico: refrão e estrofes), de 
preferência a uma só voz, para facilitar o canto 
do povo. 



































A Procissão do Evangeliário:

• Segundo costume mais corrente, o canto antes do 
Evangelho- a aleluia ou o correspondente, no tempo da 
Quaresma- pode ser concebido como aclamação, se for 
cantado, porém mais raramente como processional.

• Uma aclamação ao Evangelho que se preze, deve ter 
ritmo vigoroso e melodia brilhante. O clima geral será de 
expectativa, de prontidão, pois o Senhor nos vai falar. 
Para que isso aconteça, os instrumentos musicais, assim 
como as vozes da assembleia ressoar com o máximo de 
eloquência.

• “A primeira qualidade para um processional é ter certa 
amplitude. A aclamação ao Evangelho é constituída de 
dois elementos básicos: um refrão composto de um ou 
mais aleluias (exceto na Quaresma) e um versículo, 
normalmente ligado ao sentido do Evangelho.



• O aleluia é aqui uma grande aclamação 
jubilosa, retomando imediatamente, todo ou 
em parte por toda a assembléia de pé. Um ou 
vários versículos são cantados por um cantor 
ou escola retomando todos o aleluia.

• A palavra  “aleluia”, conservada tal qual no 
hebraico, que significa “louvai a Deus!”

• Obs.: O aleluia ou o versículo antes do 
Evangelho podem ser omitidos quando não 
são cantados. 











O PROCESSIONAL DAS OFERENDAS:

• Função: 

Este canto, que acompanha o gesto de colocar os bens 
em comum,para as necessidades da comunidade (Rm
12,1-2; Ef 4,28), juntamente com o pão e o vinho que 
serão consagrados e partilhados na Ceia do Senhor, 
serve de introdução (“Ouverture”) à Liturgia 
Eucarística, à refeição-memorial do Senhor. Não é 
sempre necessário nem desejável, principalmente 
quando não há uma procissão mais solene dos dons, 
embora seja muito apreciado pela nossa prática 
litúrgica pós-conciliar.



• Forma: Conforme mostram as Antífonas, 
previstas no “Graduale Romanum”, porém 
não incluídas no “Missal Romano”, o texto 
deste canto não precisa falar, 
necessariamente, de pão e de vinho nem de 
ofertório ou oblação, mas pode expressar o 
louvor e a referência ao tempo litúrgico.

• Na Introdução do Missal se diz: Este canto é 
executado alternadamente pela Escola dos 
Cantores e pelo povo, ou pelo cantor e o povo, 
ou só pelo povo ou só pela escola.



• Neste momento, uma música instrumental ou então 
um canto polifônico do coral seriam, também, 
adequados, funcionando assim como uma espécie de 
interlúdio entre a Liturgia da Palavra e a Liturgia 
Eucarística.

• A forma mais adequada e completa deste rito seria 
praticada se os seus três momentos fossem 
observados:

• a) procissão das oferendas e/ou

• b) a simples preparação da mesa trazendo pão e 
vinho, ambos acompanhados de um canto ou solo 
instrumental; 

• C) apresentação dos dons, acompanhado do canto de 
quem preside: “Bendito sejais, Senhor Deus do 
Universo...”, seguido da aclamação da 
assembléia:“Bendito seja Deus para sempre!”.



















CANTO DE COMUNHÃO

• Função: o Canto de Comunhão visa, muito especialmente, a 
fomentar o sentido de unidade. É canto que expressa o gozo pela 
unidade do Corpo de Cristo e pela realização do Mistério que está 
sendo celebrado. Por isso, a maior parte dos hinos eucarísticos 
utilizados tradicionalmente na Adoração ao Santíssimo Sacramento 
não é adequada para este momento, pois ressaltam apenas a fé na 
Presença Real, carecendo das demais dimensões essenciais do 
Mistério da Fé.

• O fato de a Antífona da Comunhão, em geral, retomar um texto do 
Evangelho do dia, revela a profunda unidade entre a Liturgia da 
Palavra e a Liturgia Eucarística e evidencia que a participação na 
Ceia do Senhor, mediante a Comunhão, implica um compromisso 
de realizar, no dia-a-dia da vida, aquela mesma entrega do Corpo e 
do Sangue de Cristo, oferecidos uma vez por todas (Hb 7,27).



• Forma: A forma que a tradição litúrgica oferece 
para o Canto de Comunhão, a de um refrão tirado 
do texto do Evangelho do dia alternado por 
versos de um salmo apropriado, foi mantida no 
3º fascículo do Hinário Litúrgico da CNBB, nos 
cantos de Comunhão dos Anos A, B e C.

• Esta forma dialogal ajuda os fiéis a receberem o 
Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo livres da 
necessidade de carregar livros ou folhas. Também 
durante a comunhão, a forma de um tropo, não 
prolongado demais, com um refrão poderia ser 
funcional. O texto do tropo seria, de preferência, 
uma citação do Evangelho do dia, atualizando-o 
no Mistério Eucarístico.



• Não é necessário que esse canto se prolongue, 
ininterruptamente, durante todo o ato de repartir o Pão do 
Céu. Em certas oportunidades seria até vantagem 
interromper os versos por interlúdios instrumentais, 
tornando o canto menos maçante e favorecendo a 
interiorização.

• Em algumas oportunidades, é importante que ele faça 
transbordar a alegria da Festa, sendo um canto exultante, 
desfecho vibrante de toda a celebração, cantado com a 
espontaneidade do sorriso e do aplauso, sem que isso em 
nada desmereça, pelo contrário, exalte, a presença maior 
do Senhor, com quem a Assembléia entra em plena 
comunhão.

• Outra possibilidade é selecionar refrãos bem conhecidos da 
assembleia, sobretudo em celebrações de massa, e cantá-
los um após outro, com interlúdios instrumentais.































ALGUNS LEMBRETES TÉCNICOS:
• A melodia realce bem o significado do texto, pois este tem a 

primazia na ação litúrgica. Quando o texto diz algo que a 
melodia não reafirma, o resultado é confuso.

• Portanto, o texto seja bem trabalhado, antes de ser 
musicado, e a melodia inspirada no que diz o texto. Por 
exemplo, o canto do Ato Penitencial deve conter melodia e 
ritmo que expressem arrependimento e perdão.

• Na composição da nova música litúrgica, a língua — através 
de seu ritmo, sua melodia embrionária e do sentido do texto 
— deve ser a principal fonte de inspiração.  O canto, por 
natureza, está intimamente vinculado à palavra: o canto é 
palavra que desabrocha em melodia, harmonia e ritmo. O 
compositor procure saber, de antemão, que tipo de melodia e 
ritmo tenham mais afinidade com a prosódia e o espírito do 
texto.



• Um canto litúrgico é feito, sobretudo, para ser executado pela 
assembleia. A parte vocal do solista ou o som dos instrumentos 
musicais — seja acompanhando o canto dos fiéis ou na forma solo de 
prelúdio, interlúdio e poslúdio — têm a sua função própria na ação 
litúrgica. A parte vocal destinada à assembleia deve adaptar-se à 
tessitura média da voz humana, ou seja, do “Dó 3” ao “Dó 4”, 
aproximadamente. Por isso, notas graves, como, o “Lá 3”, e notas 
agudas, como o “Ré 4”, devem servir apenas como notas de passagem.

• É necessário que as melodias tenham pausas de respiração suficientes, 
nos momentos certos.

• O acento rítmico do compasso sempre coincida com o acento tônico 
da palavra. Sílabas não acentuadas (átonas), ao caírem no tempo forte 
do compasso, deformam a palavra (Terrá / Horá / Diá / Lóuvor / Ámor
etc.).

• Dê-se preferência ao uso da escala diatônica. Cromatismos 
complicados e intervalos difíceis dificultam a execução das melodias.

• Um canto se torna fluente não só pelo ritmo, mas também pela sua 
qualidade sonora do texto e da linha melódica. Sejam evitados a 
aglomeração de trechos melódicos.



Mensagem Final

Ninguém é igual a ninguém
Todo mundo está caminhando
Ninguém é mestre de ninguém
Todo mundo está aprendendo
Ninguém é senhor de ninguém
Todo mundo está pra se dar, pra servir.
E amar na liberdade
O jeito melhor de caminhar
É de mãos dadas 
O jeito melhor de aprender 
É saber ouvir
O jeito melhor de servir
É amar na liberdade.

(Pe. Geraldo Leite)
Léia Macário
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