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BENTO XVI E A HERMENÊUTICA DA CONTINUIDADE 
 

Juliano Alves Dias* 

 
RESUMO:O Concílio Ecumênico Vaticano II serviu de argumento para as mais variadas práticas dentro 
do seio do catolicismo após 1965. Ora visto como um vilão, origem de toda a heresia, ora visto como 
salvação para a Igreja, o Concílio ganhou sinônimo de ruptura com o passado eclesiástico, um passo 
descontínuo numa história de cerca de dois mil anos. O papa Bento XVI, assim que assumiu o trono 
pontifício tem dado sinais de uma interpretação oficial a respeito do mesmo, não como ruptura, mas como 
continuidade; tal hermenêutica, o papa tem feito concretizar-se por meio de suas ações litúrgicas que 
remontam a símbolos pré-conciliares em uma missa pós-conciliar. Diante da atuação do atual Pontífice, 
Bento XVI, que restabeleceu em 2007, com plena liberdade, a forma ritual tridentina, como um dos 
passos ao que pode ser entendido como “reforma da reforma” pretende-se, por este trabalho, realizar um 
levantamento das ações da cúria romana sob a égide do papa Ratzinger, tendo por objetivo constatar as 
intenções e motivos reais diante de tais mudanças. Frente ao ineditismo e a atualidade do tema, utiliza-se 
nesse estudo, as formas rituais da Missa, uma vasta bibliografia que norteia a busca das nuanças 
históricas, filosóficas e religiosas de tal temática, e suas conseqüências para cristandade católica e para o 
mundo que acompanha com atenção o que propõe e sugere uma instituição que sobreviveu aos séculos e 
se tornou o legado de uma grande parcela da história da humanidade. 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Bento XVI; hermenêutica da continuidade; Vaticano II; liturgia. 
 

 

Passados quase de quarenta anos do encerramento do Concílio Ecumênico 

Vaticano II (1962-1965), a eleição do papa Bento XVI iniciou o processo de realocação 

deste Concílio que serviu de argumento para as mais variadas práticas dentro do seio do 

catolicismo após 1965. Ora visto como um vilão, útero de toda a heresia, ora visto como 

salvação para a Igreja, o Concílio ganhou sinônimo de ruptura com o passado 

eclesiástico, um passo descontínuo numa história de cerca de dois mil anos. 

 O Pontificado de Ratzinger foi marcado em seu início por uma postura frente ao 

Vaticano II, a de uma Hermenêutica da Continuidade com a tradição católica. Em seu 

primeiro discurso de final de ano para Cúria Romana o papa condenou uma 

interpretação do Concílio como ruptura. 

 
O último acontecimento deste ano, sobre o qual gostaria de me deter 
nesta ocasião, é a celebração do encerramento do Concílio Vaticano 
II, há quarenta anos. Tal memória suscita a interrogação: qual foi o 
resultado do Concílio? Foi recebido de modo correto? O que, na 
recepção do Concílio, foi bom, o que foi insuficiente ou errado? O que 
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ainda deve ser feito? Ninguém pode negar que, em vastas partes da 
Igreja, a recepção do Concílio teve lugar de modo bastante difícil, 
mesmo que não se deseje aplicar àquilo que aconteceu nestes anos a 
descrição que o grande Doutor da Igreja, São Basílio, faz da situação 
da Igreja depois do Concílio de Niceia: ele compara-a com uma 
batalha naval na escuridão da tempestade, dizendo entre outras coisas: 
"O grito rouco daqueles que, pela discórdia, se levantam uns contra os 
outros, os palavreados incompreensíveis e o ruído confuso dos 
clamores ininterruptos já encheram quase toda a Igreja falsificando, 
por excesso ou por defeito, a reta doutrina da fé..." (De Spiritu Sancto, 
XXX, 77; PG 32, 213 A; Sch 17 bis, pág. 524). Não queremos aplicar 
exatamente esta descrição dramática à situação do pós-Concílio, 
todavia alguma coisa do que aconteceu se reflete nele. Surge a 
pergunta: por que a recepção do Concílio, em grandes partes da Igreja, 
até agora teve lugar de modo tão difícil? Pois bem, tudo depende da 
justa interpretação do Concílio ou como diríamos hoje da sua correta 
hermenêutica, da justa chave de leitura e de aplicação. Os problemas 
da recepção derivaram do fato de que duas hermenêuticas contrárias 
se embateram e disputaram entre si. Uma causou confusão, a outra, 
silenciosamente mas de modo cada vez mais visível, produziu e 
produz frutos. Por um lado, existe uma interpretação que gostaria de 
definir "hermenêutica da descontinuidade e da ruptura"; não raro, ela 
pôde valer-se da simpatia dos mass media e também de uma parte da 
teologia moderna. Por outro lado, há a "hermenêutica da reforma", da 
renovação na continuidade do único sujeito-Igreja, que o Senhor nos 
concedeu; é um sujeito que cresce no tempo e se desenvolve, 
permanecendo porém sempre o mesmo, único sujeito do Povo de 
Deus a caminho. A hermenêutica da descontinuidade corre o risco de 
terminar numa ruptura entre a Igreja pré-conciliar e a Igreja pós-
conciliar. Ela afirma que os textos do Concílio como tais ainda não 
seriam a verdadeira expressão do espírito do Concílio. (BENTO XVI, 
22 de dezembro de 2005) 
 

Após este memorial discurso de posicionamento de coerência com a história e 

filosofia da Igreja, um processo gradual se arrostou até os dias atuais e que culminou na 

questão litúrgica. Somente no terceiro ano do pontificado de Bento XVI é que foi 

publicado o Motu Proprio Summorum Pontificum dando plena liberdade à liturgia 

romana anterior à reforma de 1970. A liturgia, de fato, parece ser o ponto nevrálgico 

para tal ação papal, pois ela reflete de maneira visível, simbólica, os pensamentos do 

papa e sua ação como modelo a ser imitado por toda a cristandade católica. Dar plena 

liberdade a uma forma litúrgica anterior ao Concílio é dar peso à tradição, é garantir que 

haja continuidade.  

O papa ao permitir a forma ritual tridentina se aproxima dos chamados 

tradicionalistas e busca corrigir os erros dos modernistas, muito embora ambos vejam o 

Vaticano II como uma ruptura. O atual papa parece seguir a fórmula tomista, a de que a 
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virtude está no meio, nenhum radicalismo, apenas continuidade. E desde esse discurso 

os passos para tal interpretação começaram ser dados. Diante disso alguns dados foram 

coletados e são apresentados abaixo. 

É possível destacar algumas ações recentes por parte da Santa Sé que lançam 

luzes sobre tal problemática. Uma primeira atitude diz respeito à Congregação para o 

Culto Divino, com seu então prefeito Cardeal Francis Arinze que em 17 de outubro de 

2006 escreveu a todas as conferências episcopais do mundo ordenando uma mudança na 

tradução do Novus Ordo, da missa pós-Vaticano II: 

 
Em julho de 2005, esta Congregação para o Culto Divino e a 
Disciplina dos Sacramentos, por acordo com a Congregação para a 
Doutrina da Fé, escreveu a todos os Presidentes das Conferências 
Episcopais para requisitar sua opinião ponderada acerca da tradução, 
para os diversos vernáculos, da expressão pro multis na fórmula para a 
consagração do Preciosíssimo Sangue durante a celebração da Santa 
Missa (ref. Prot. N. 467/05/L de 9 de julho de 2005). As respostas 
recebidas das Conferências Episcopais foram estudadas pelas duas 
Congregações e um relato foi feito para o Santo Padre. Sob a direção 
dele, esta Congregação agora escreve a Sua Eminência/Excelência nos 
seguintes termos: 1. Um texto correspondente às palavras pro multis, 
transmitido pela Igreja, constitui a fórmula em uso pelo Rito Romano 
em Latim desde os primeiros séculos. Nos últimos 30 anos 
aproximadamente, alguns textos em vernáculo aprovados contiveram 
a tradução interpretativa "por todos", "per tutti", ou equivalentes. [...] 
De acordo com a Instrução Liturgiam Authenticam, deve haver o 
esforço para uma maior fidelidade aos textos latinos contidos nas 
edições típicas. 
As Conferências dos Bispos daqueles países onde a fórmula "por 
todos" ou sua equivalente está atualmente em vigor são, portanto, 
requisitadas a realizar a catequese necessária aos fiéis sobre essa 
questão nos próximos um ou dois anos, para prepará-los para a 
introdução de uma tradução vernacular precisa da fórmula pro multis 
(ou seja, "por muitos", "per molti", etc.) na próxima tradução do 
Missal Romano que os Bispos e a Santa Sé aprovarem para uso em 
seu país. (MONTFORT, 18 de novembro de 2006).1 

 
 Uma segunda ação, por parte da Santa Sé, vem da Congregação para o 

Clero, com a ereção do Instituto Bom Pastor, que tem por meta celebrar exclusivamente 

a Missa Tridentina: 

 

                                            
1 A fonte aqui citada está disponível no site da Associação Cultural Montfort, que se constitui como um 
grupo de intelectuais católicos, pro-tridentidos e ardentes críticos do Concílio Vaticano II com suas 
diversas inovações. 
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Na manhã do dia 8 de setembro de 2006 [...] o cardeal Dario 
Castrillon Hoyos, prefeito da Congregação para o Clero e encarregado 
da Comissão Ecclesia Dei, assinou o decreto de ereção do instituto de 
direito pontifical do Bom Pastor. Trata-se de uma sociedade de vida 
apostólica dependendo ao mesmo tempo da Comissão Ecclesia Dei e 
da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as 
Sociedades de Vida Apostólica. Nesse decreto, o cardeal Hoyos 
aprovou os estatutos do novo instituto que tem por superior geral um 
padre excluído da Fraternidade São Pio X, o radiante padre Philippe 
Laguérie.  
Para fontes do Vaticano, a novidade reside no fato de que “o próprio 
Bento XVI desejou esse procedimento” no qual “o missal tradicional 
de São Pio V não é um missal a parte, mas, uma forma extraordinária 
do único rito romano”. O Vaticano, como entre os membros do novo 
instituto, insiste em dizer que “este acordo corresponde às solicitações 
outrora feitas por Dom Lefebvre”, separado de Roma em 1988. 
(MONTFORT, 08 de setembro de 2006).  

 

Já, mais recentemente, uma nova ação do papa Bento XVI chamou atenção da 

impressa internacional, quando o mesmo divulgou em 13 de março de 2007, a 

Exortação Apostólica pós-Sinodal Sacramentum Caritatis, na qual o pontífice 

recomendou o uso do latim e do canto gregoriano na liturgia:  

 
[42] [...] em liturgia, não podemos dizer que tanto vale um cântico 
como outro; a propósito, é necessário evitar a improvisação genérica 
ou a introdução de gêneros musicais que não respeitem o sentido da 
liturgia. Enquanto elemento litúrgico, o canto deve integrar-se na 
forma própria da celebração; consequentemente, tudo — no texto, na 
melodia, na execução — deve corresponder ao sentido do mistério 
celebrado, às várias partes do rito e aos diferentes tempos litúrgicos. 
Enfim, embora tendo em conta as distintas orientações e as diferentes 
e amplamente louváveis tradições, desejo — como foi pedido pelos 
padres sinodais — que se valorize adequadamente o canto gregoriano, 
como canto próprio da liturgia romana. (S.C. n. 41) 
[62] [...] A fim de exprimir melhor a unidade e a universalidade da 
Igreja, quero recomendar o que foi sugerido pelo Sínodo dos Bispos, 
em sintonia com as diretrizes do Concílio Vaticano II: excetuando as 
leituras, a homilia e a oração dos fiéis, é bom que tais celebrações 
sejam em língua latina ... (S.C. n.62) 
 

Por fim, algo ocorrido no Brasil, na V Conferência Episcopal da América Latina 

e do Caribe, vem de encontro a este estudo. Uma intervenção do cardeal. Darío 

Castrillón Hoyos, presidente da Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, em 16 de maio de 

2007 deixou claro as intenções do papa atual no que tange a questão litúrgica, pois, 

segundo Hoyos, foi constatado em todo o mundo, de um modo particular na juventude, 

um aumento de interesse pelo rito tridentino: 
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Por estas razões o Santo Padre tem a intenção de estender a toda a 
Igreja latina a possibilidade de celebrar a Santa Missa e os 
Sacramentos segundo os livros litúrgicos promulgados pelo Beato 
João XXIII em 1962. Por esta liturgia, que nunca foi abolida, e que, 
como dissemos, é considerada um tesouro, existe hoje um novo e 
renovado interesse e, também por esta razão o Santo Padre pensa que 
chegou o tempo de facilitar, como o quis a primeira Comissão 
Cardinalícia em 1986, o acesso a esta liturgia fazendo dela uma forma 
extraordinária do único rito Romano.  
Há algumas boas experiências de comunidades de vida religiosa ou 
apostólica erigidas pela Santa Sé recentemente que celebram em paz e 
serenidade esta liturgia. Em torno delas se congregam assembléias de 
fiéis que freqüentam estas celebrações com alegria e gratidão. As 
criações mais recentes som o Instituto de São Felipe Neri em Berlim, 
que funciona como um Oratório e se fez presente também, com boa 
acolhida, na Diocese do Tréveris; o Instituto do Bom Pastor de 
Burdeos que reúne sacerdotes, seminaristas e fiéis, alguns saídos da 
Fraternidade São Pio X. Estão muito adiantados os trâmites para o 
reconhecimento de uma comunidade contemplativa, o Oásis de Jesus 
Sacerdote, de Barcelona. (V CELAM, 2007) 

 

Esses acontecimentos tornam-se claros e interligados apenas quando se tem em 

mente a promulgação do referido Motu Proprio. Sendo assim, constata-se que a 

primeira questão favorece este estudo no sentido de que se propõe uma “reforma da 

reforma”, ou melhor, uma restauração da mentalidade litúrgico-católica, na qual o 

trabalho realizado pela Congregação para o Culto Divino elucida a realidade litúrgica da 

Igreja Católica, em que, no ímpeto das reformas conciliares oriundas do Vaticano II, 

houve uma perda de referência, pois, nota-se, que algumas traduções tornaram-se 

traições à tradição. 

O fato de ter-se traduzido pro multis (por muitos) para uma versão não-literal: 

por todos, trouxe consigo um novo sentido interpretativo da Doutrina da Salvação, 

dando a entender que todos serão salvos por meio do sacrifício de Cristo, o que abre 

margem para ignorar qualquer ação pessoal na busca pela graça salvífica. 

Tal questão evoca o adágio: lex orandi, lex credenti, ao rezar de uma 

determinada forma abriu-se caminho para uma nova forma de interpretação e de crença. 

De modo significativo, este, tornou-se o ponto culminante para a ação de Arinze, o que 

parece ser o início de uma nova reforma. 
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Quanto ao segundo ponto, a ação de Bento XVI em criar o Instituto Bom Pastor 

preservando o direito de se celebrar a Missa Tridentina, percebe-se uma continuação da 

reaproximação com os Lefebvristas2 e mais uma crítica ao atual Rito Paulino, pois 

mantém-se o direito à aqueles que desejarem assistir o rito Católico sem as reformas 

conciliares. 

Já o terceiro ponto, as recomendações de Bento XVI, apoiadas no Sínodo dos 

Bispos que decorreu de 2 a 23 de Outubro de 2005 no Vaticano e na interpretação 

oficial do II Concílio Ecumênico do Vaticano, esboçam a vontade pessoal do atual 

Pontífice. Ao recomendar o Canto Gregoriano e o Latim na liturgia, recuperam-se duas 

características marcantes do Rito Tridentino que praticamente desapareceram no Novus 

Ordo. 

Por fim, o quarto aspecto levantado nesse breve esboço expressa bem em que 

sentido Bento XVI e a Cúria Romana vinham trabalhando, o que comprova as intenções 

de um papa preocupado com as questões internas da Igreja. Sua experiência, por anos, 

como principal defensor da fé transparece em suas atuações no campo da liturgia, a 

liberação do rito tridentino para qualquer padre que nele queira celebrar sem 

consentimento de seu bispo expressa medidas que num passado não muito distante 

seriam chamadas de “ultramontanas”. 

Ivan Manoel lembra que de 1800 a 1960 a Igreja Romana assumiu uma política 

de centralização e tradicionalismo, onde Roma figurava como a solução para os 

problemas enfrentados pela Igreja. Segundo Manoel tal postura caracterizava-se por: 

 
Em uma definição bastante esquemática, entende-se por catolicismo 
romanizado ou ultramontano aquele catolicismo praticado de 1800 a 
1960, nos pontificados de Pio VII a Pio XII, informado por um 
conjunto de atitudes teóricas e práticas, cujo eixo de sustentação se 
apoiava em: 1) reforço do tradicional magistério, incluindo-se a 
retomada do tomismo como única filosofia válida para o cristão e 
aceitável pela Igreja; 2) condenação à modernidade em seu conjunto 
(sociedade, economia, política, cultura); 3) centralização de todos os 
atos da Igreja em Roma, decretando-se para isso, a infalibilidade do 
Papa, no Concílio Vaticano I, em 1870, de modo a reforçar a 
hierarquia, onde o episcopado foi bastante valorizado, submetendo 
todo o laicato ao seu controle; 4) adoção do medievo como paradigma 
de organização social, política e econômica. O objeto dessa política 

                                            
2 Corrente ligada ao falecido mons. Lefebvre que em 1988 iniciou-se em um processo cismático por não 
aceitar as reformas conciliares e ordenar bispos sem o consentimento papal, sob a escusa de sua 
consciência para defender a tradição católica contras inovações pós-conciliares. 
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era, de imediato, preservar a instituição em face das ameaças do 
mundo moderno e, a médio e longo prazo, recristianizar a sociedade, 
de modo a recolocar a Igreja como centro do equilíbrio mundial 
(MANOEL, 2004, p.45). 
 

O que se processou após o Vaticano II, de modo particular no pontificado de 

Paulo VI gerou o rompimento de tal política. No entanto, as recentes atitudes oriundas 

da Santa Sé expressam características que tendem a um retorno de aspectos 

ultramontanos, como é o caso da permissão que se deu a qualquer padre para celebrar 

no rito tradicional sem autorização especial do bispo local, por meio do Moto proprio 

Summorum Pontificum. 

Mesmo antes de se tornar papa, o então cardeal Ratzinger, sob a tutela de João 

Paulo II, mantinha contato com os lefebvristas; seus inúmeros escritos demonstram seu 

posicionamento; o atual Pontífice foi um dos líderes do processo de reaproximação 

entre as partes em questão quando era o prefeito da Congregação para Doutrina da Fé. O 

cardeal Ratzinger junto a outros membros da Cúria romana demonstrou suas restrições 

ao rito de Paulo VI e sua afeição pelo rito de São Pio V conforme pode-se observar em 

seu livro O sal da Terra de 1996. 

 
Na nossa reforma litúrgica há uma tendência, a meu ver errada, que 
visa à “inculturação” total da liturgia no mundo moderno... dever ser 
transferido à linguagem trivial. Mas desse modo, não se compreende a 
essência da liturgia e da celebração litúrgica. [...] O padre não é 
nenhum showmaster que hoje inventa qualquer coisa e transmite com 
habilidade. (RATZINGER, 1996, p.140). 
 

Quanto a um retorno à forma tridentina como solução para os problemas 

litúrgicos, o então cardeal não a descarta, mas completa: 

 
Só isso não seria a solução. A meu ver, devia-se deixar seguir o rito 
antigo com muito mais generosidade àqueles que o desejam. [...] Do 
que precisamos é de nova educação litúrgica, especialmente também 
os padres. É preciso que volte a ser claro que a ciência da liturgia não 
existe para produzir constantemente novos modelos, como é próprio 
da indústria automobilística. [...] Infelizmente, entre nós, a tolerância 
da liturgia antiga é praticamente inexistente. Desse modo, está-se 
certamente no caminho errado (RATZINGER, 1996, p.141). 
 

O cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, celebrou inúmeras 

vezes e em diversas comunidades ligadas à Roma e aos ideais de Lefebvre a Missa no 

Ritual de São Pio V, quando o mesmo já estava quase esquecido pelo restante do mundo 
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católico que, por sua vez, transformara o rito de Paulo VI em regra, conforme se pode 

observar na foto abaixo. 

 
FIGURA I3 

 

Ratzinger chegou a defender que a posição correta da celebração da Missa é a do 

celebrante voltado para a Cruz, de preferência com o altar fixo à parede. Para tanto em 

seu artigo publicado na revista 30 Giorni e introdução ao livro de Uwe Michal Lang, o 

cardeal decano do Sacro Colégio chama a atenção para má interpretação do Vaticano II 

e da Instrução Geral do Missal Romano de Paulo VI. 

 
“A direção última da ação litúrgica, nunca totalmente expressa nas 
formas exteriores, é a mesma para o sacerdote e para o povo: voltados 
para o Senhor”. 
Para o católico praticante normal, dois parecem ser os resultados mais 
evidentes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II: o 
desaparecimento da língua latina e o altar orientado para o povo. 
Quem ler os textos conciliares poderá constatar, com espanto, que 
nem uma nem outra coisa se encontram neles desta forma. 
Claro, seria preciso dar espaço à língua vulgar, segundo as intenções 
do Concílio (cf. Sacrosanctum Concilium 36, 2) - sobretudo no âmbito 
da liturgia da Palavra - mas, no texto conciliar, a norma geral 
imediatamente precedente reza: “O uso da língua latina, salvo quando 
se tratar de um direito particular, seja conservado nos ritos latinos” 
(Sacrosanctum Concilium 36, 1). 

                                            
3 Missa celebrada pelo cardeal Ratzinger no Rito Tridentino, disponível em:  
http://bp3.blogger.com/_IfsLqzMaeD8/RfydaThIR3I/AAAAAAAAAYQ/x6JqyvnMhZM/s1600-
h/Cardinal+Ratzinger+%26+Tridentine+Rite.jpg 
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     Sobre a orientação do altar para o povo, não há sequer uma palavra 
no texto conciliar. Ela é mencionada em instruções pós-conciliares. A 
mais importante delas é a Institutio generalis Missalis Romani, a 
Introdução Geral ao novo Missal Romano, de 1969, onde, no número 
262, se lê: “O altar maior deve ser construído separado da parede, de 
modo a que se possa facilmente andar ao seu redor e celebrar, nele, 
olhando na direção do povo [versus populum]”. A introdução à nova 
edição do Missal Romano, de 2002, retomou esse texto à letra, mas, 
no final, acrescentou o seguinte: “Isso é desejável sempre que 
possível”. Esse acréscimo foi lido por muitos como um enrijecimento 
do texto de 1969, no sentido de que agora haveria uma obrigação geral 
de construir - “sempre que possível” - os altares voltados para o povo. 
Essa interpretação, porém, já havia sido repelida pela Congregação 
para o Culto Divino, que tem competência sobre a questão, em 25 de 
setembro de 2000, quando explicou que a palavra “expedit” [é 
desejável] não exprime uma obrigação, mas uma recomendação. A 
orientação física deveria - assim diz a Congregação - ser distinta da 
espiritual. Quando o sacerdote celebra versus populum, sua orientação 
espiritual deveria ser sempre versus Deum per Iesum Christum [para 
Deus, por meio de Jesus Cristo]. Sendo que ritos, sinais, símbolos e 
palavras nunca podem esgotar a realidade última do mistério da 
salvação, devem-se evitar posições unilaterais e absolutizantes a 
respeito dessa questão. (RATZINGER, 2004) 
 

O prefeito da Congregação da Doutrina da Fé buscou defender e propagar uma 

conscientização acerca do magistério e do patrimônio litúrgico latino. Os 

pronunciamentos do Ratzinger cardeal permaneceram nas ações do papa.  

Ainda assim, a palavra do papa é de continuidade e não de retorno. Mas, novas 

atitudes de Bento XVI fazem retomar este passado de modo simbólico. Após 

“promover” mons. Piero Marini e convocar um novo mestre de cerimônias pontifícias, 

mons. Guido Marini, as celebrações papais ganharam novo adorno. As imagens que 

seguem abaixo mostram o papa celebrando no Rito Paulino Versus Deum, usando 

casulas góticas e com um “novo” báculo, o de Pio IX. O fato de usar paramentos de 

seus antigos predecessores evoca de maneira concreta seu pensamento; ao se 

paramentar com a mitra de Pio IX, a estola de São Pio V e o trono usado por São Pio X, 

Bento XVI parecia dizer que em sua mente estavam as idéias do papa anti-modernista, 

Pio IX, em seus ombros o poder sacerdotal como na Missa de São Pio V e o Governo da 

Igreja como Pio X. 
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FIGURA II4 

 

À esquerda do papa, o novo cerimoniário pontifício, mons. Guido Marini, muito 

mais afinado com os posicionamentos litúrgicos de Bento XVI que seu antecessor, o 

arcebispo Piero Marini, que foi nomeado presidente do Pontifício Comitê para os 

Congressos Eucarísticos Internacionais no dia 1 de outubro de 20075. Piero Marini é 

autor de vários artigos sobre a atuação da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II e 

colaborou de modo particular na redação do novo Cerimonial dos Bispos (Cæremoniale 

Episcoporum). 

Foram vinte e dois anos de trabalho nos organismos da Sé Apostólica dedicados 

à reforma da liturgia e durante os 15 anos de serviço junto ao Ofício das Cerimônias 

Pontifícias, mons. Piero Marini tomou parte de vários acontecimentos importantes da 

história recente da Igreja Católica; como os últimos conclaves de 1978 e 2005, que 

elegeram os papas João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI.  

Esse histórico ligado diretamente à reforma litúrgica parece ter sido o grande 

empecilho de sua continuidade como cerimoniário.  

 

 

                                            
4Consistório Ordinário Público de 24 de Novembro de 2007, disponível em: 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/photogallery/2007/24112007/index.html 
5 Promoções assim, parecem tender a uma forma educada de remover aqueles que não compartilham das 
mesmas idéias e se tornam empecilhos para a realização de certos projetos.  
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FIGURA III6                                      

 

                                      
FIGURA IV7 

 

Mons. Guido, também um Marini, parece responder aos anseios litúrgicos de 

Bento XVI, preparando cerimônias que retomam a grandeza da liturgia papal sem 

invencionices e que procuram transmitir a idéia de continuidade pregada por Bento 

XVI. Acima a festa do Batismo do Senhor celebrada na Capela Sistina e com o papa 

voltado para o altar fixo da capela. Ao lado A Quarta-feira de Cinzas, na qual o papa 

                                            
6 Festa do Batismo do Senhor aos 13 de janeiro de 2008, disponível em: 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/photogallery/2008/13012008/index.html 
7 Benção e imposição de Cinzas aos de 06 de fevereiro de 2008, disponível em: 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/photogallery/2008/06022008/index.html 
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usou pela primeira vez uma casula pré-conciliar, em estilo borrromeu, referente ao 

período da contra-reforma, ao Concílio de Trento (1945-1963). 

A seguir, uma foto do domingo de Ramos na qual se observa o báculo pastoral 

que fora Pio IX e que substituíra desde então a cruz curva de prata de Paulo VI que os 

papas pós-conciliares passaram a usar. Logo abaixo, uma imagem da Sexta-feira Santa, 

na qual o papa usou uma casula romana barroca, também de estilo esquecido após a 

reforma litúrgica. 

 

 
FIGURA V8 

 

 
FIGURA VI9 

 

Mons. Guido Marini, em entrevista à Petrus, deixou claro que o fato de o papa 

usar os paramentos de seus predecessores significa endossar suas ações e pensamentos; 

é a continuidade que tanto defende o atual pontífice. 

                                            
8 Benção de Ramos aos 6 de março de 2008. Fonte: Jornal L’Osservatore Romano 17-18 de março de 
2008 
9Celebração da Paixão do Senhor aos 21 de março de 2008, disponível em: http://rorate-
caeli.blogspot.com/search?q=, acesso em 10-05-08. 
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“Come un Papa cita nei suoi documenti i Pontefici che lo hanno 
preceduto, in modo da indicare la continuita' del Magistero della 
Chiesa, cosi' nell'ambito liturgico un Papa usa paramenti e suppellettili 
sacre dei predecessori per indicare la stessa continuita' anche nella 
celebrazione” (PETRUS, 10-05-08) 
 

Ainda quanto à atuação do novo mestre de cerimônias de Bento XVI, vale 

observar a montagem do altar no qual o papa iria celebrar. 

 

 
FIGURA VII10 

 
FIGURA VIII11 

                                            
10 Altar preparado sob os moldes de mons. Piero Marini em 17 de junho de 2007 durante a Visita Pastoral 
a Assis. Disponível em 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/photogallery/2007/17062007/index.html. Acesso em 23-05-
08 
11 Altar preparado sob os moldes de mons. Guido Marini, em conformidade com a vontade papal durante 
a Solenidade de Maria SS.ma, Mãe de Deus no dia primeiro de janeiro de 2008. Disponível em 
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As fotos da ornamentação dos altares para as celebrações pontifícias são 

exemplos dos contrastes entre os dois mestres de cerimônias e da idéia de continuidade 

sustentada pelo papa. Observe como a figura VIII remete ao altar fixo da Missa 

Tridentina com o crucifixo ao centro e cercada por seis velas, enquanto que no altar 

preparado pelo arcebispo Piero nota-se a ausência até de um crucifixo em seu centro. 

Ainda nessas “inovações”, pode-se observar o retorno à comunhão na boca e de 

joelhos, como é no rito tridentino, e uso do pálio tradicional romano em substituição ao 

usado por Bento XVI desde seu início de Pontificado. O retorno do genuflexório nas 

missas papais busca retomar o sentido do sagrado, da presença real de Cristo na 

Eucaristia, fato não tão claro na Missa Nova, que como o próprio papa dizia degenerou-

se em show. 

 

 
FIGURA IX12 

 

                                                                                                                                
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/photogallery/2008/01012008/index.html. Acesso em 23-05-
08. 
12 Celebração de Corpus Christi aos 22 de maio de 2008, disponível em: 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/photogallery/2008/22052008/index.html. Acesso em 16-08-
08. 
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FIGURA X13 

Dessa forma visual obtém-se de maneira concreta o pensamento de Bento XVI 

acerca da liturgia e dos efeitos do Rito Paulino. A Missa Nova e o Concílio, demonstra 

Bento XVI, não devem ser sinônimos de ruptura, mas antes, devem ser entendidos como 

continuidade. Sendo assim, a liberação da Missa Tridentina é, pois uma ponte para o 

resgate de elementos, que segundo o pontífice, não deveriam ter sido perdido. 

Tendo em vista as particularidades da questão litúrgica e a escassez de 

bibliografia específica, buscou-se ir direto às fontes. A análise documental e das ações 

pontifícias se amalgamam na sustentação deste trabalho e, até o momento, os resultados 

obtidos conduzem o raciocínio a certas considerações: desde cardeal, Ratzinger, já havia 

se posicionado receosamente quanto aos efeitos da Missa Nova e das interpretações do 

Concílio Vaticano II, vendo sempre o Rito Tridentino com olhos benevolentes. Suas 

ações como papa levaram à concretização do que ele, pouco tempo após ser eleito para a 

Sé de Pedro, chamou de Hermenêutica da Continuidade, o que fundamentou a 

promulgação do Motu Proprio Summorum Pontificum dando plena liberdade à Missa 

Tridentina e sua busca de restauração da tradição. 

A idéia de as duas formas rituais contribuírem para um enriquecimento mútuo 

parece ser seu principal objetivo, com ele tem demonstrado em suas celebrações 

litúrgicas, com vestes que pertenciam a papas anteriores à reforma pós-conciliar, com 

Missas rezadas em um altar fixo, voltado para a Cruz e não para o povo, ainda que no 

Rito Paulino; ou com sua troca de mestre de cerimônias que sempre ornamenta o altar 

                                            
13 Solenidade de São Pedro e São Paulo aos 29 de junho de 2008, disponível em: 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/photogallery/2008/29062008/index.html. Acesso em 16-08-
08. 
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como no Rito Tridentino, apenas com uma vela mais atrás do crucifixo. A troca de seu 

báculo pastoral, anteriormente usado por Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II, pelo de 

Pio IX, papa anti-modernista e ultramontano, evidenciam fortes sinais do 

posicionamento litúrgico e eclesial desde papa. A própria escolha de seu nome, Bento, 

quebrou o costume dos nomes papais ligados ao Vaticano II: João (XXIII) e Paulo (VI). 

O movimento litúrgico de Bento XVI expressa tentativa da criação de uma nova 

mentalidade católica; nova, mas baseada na continuidade com a tradição anterior ao 

Concílio, e não em uma idéia de ruptura como muitos entenderam ter sido o Vaticano II. 

Sua preocupação é “re-catequizar” grande parte do clero e dos fiéis católicos que 

perderam sua identidade e a consciência de sua história. 
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