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Missa tridentina -- a advertência da Congregação do Culto
Divino e da Disciplina dos Sacramentos: “Sacerdotes,
Bispos e Cardeais obedeçam ao Papa”
CIDADE DO VATICANO – O clero, em todos os níveis, deve obedecer ao Papa: é a parte central da mensagem
do Mons. Albert Malcolm Ranjith Patabendige, secretário da Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos
Sacramentos, entrevistado exclusivamente pelo site ‘Petrus’.

Excelência, que acolhida teve o Motu Proprio de Bento XVI que liberou a Santa Missa conforme o rito
tridentino? Alguns, no seio da própria Igreja, viraram o nariz...

Mons. Ranjith: "Houve reações positivas e, é inútil negar, críticas e oposições também de parte de teólogos,
liturgicistas, sacerdotes, Bispos e até de Cardeais. Francamente, não compreendo estas formas de afastamento e
--- por que não? --- de rebelião contra o Papa. Convido a todos, particularmente os Pastores, a obedecer ao Papa,
que é o sucessor de Pedro. Os bispos, em especial, juraram fidelidade ao Pontífice: sejam coerentes e fiéis ao
seu compromisso".

Segundo o senhor, a que se devem estas manifestações contrárias ao Motu Proprio?

Mons. Ranjith: "Como o senhor sabe, em algumas Dioceses foram publicados documentos interpretativos que
visam inexplicavelmente limitar o Motu Proprio do Papa. Por trás destas ações se escondem, por um lado,
preconceitos do tipo ideológico e, por outro lado, o orgulho, um dos pecados mais graves. Repito: convido a todos
a obedecer ao Papa. Se o Santo Padre julgou como seu dever promulgar o Motu Proprio, é porque ele teve os
seus motivos com os quais eu concordo plenamente".

A liberação do rito tridentino determinada por Bento XVI surgiu como um justo remédio a tantos abusos
litúrgicos tristemente registrados depois do Concílio Vaticano II com o ‘Novus Ordo’…

Mons. Ranjith: "Veja, eu não quero criticar o ‘Novus Ordo’. Mas, me vem de rir quando ouço dizer, até por
amigos, que numa paróquia um sacerdote é Santo pela sua homilia, ou como fala. A Santa Missa é sacrifício,
dom, mistério, independentemente do sacerdote que a celebra. É importante, melhor, fundamental, que o
sacerdote se coloque de lado: o protagonista da Missa é Cristo. Não entendo, portanto, celebrações eucarísticas
transformadas em espetáculo com danças, músicas ou aplausos, como muito freqüentemente ocorre com o Novus
Ordo"
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Monsenhor Patabendige, a Sua Congregação muitas vezes já denunciou estes abusos litúrgicos …

Mons. Ranjith: "Verdade. Há muitos documentos nessa linha que, infelizmente, ficaram letra morta, terminando
em gavetas poerentas, ou, pior ainda, no cesto de lixo ".

Um outro ponto: muitas vezes se ouve homilias longuíssimas...

Mons. Ranjith: "Também isto é um abuso. Sou contra danças e aplausos no decorrer das missas, que não são
um circo nem um estádio. Em relação às homilias, estas devem se referir, como salientou o Papa, exclusivamente
ao aspecto catequético, evitando sociologismos e falatórios inúteis. Por exemplo, é comum sacerdotes tocarem na
política porque não prepararam bem a homilia que, pelo contrário, deve ser escrupulosamente estudada. Uma
homilia excessivamente longa é sinônimo de pouca preparação: o tempo ideal de uma pregação deve ser de 10
minutos, no máximo 15. Deve-se lembrar que o momento culminante da celebração é o mistério Eucarístico, sem
com isto querer diminuir a liturgia da Palavra, mas salientar como deve ser aplicada uma corretta liturgia".

Voltando ao Motu Proprio, alguns criticam o emprego do latim durate a Missa …

Mons. Ranjith: "O rito tridentino faz parte da tradição da Igreja. O Papa oportunamente já explicou as razões
deste seu ato, um ato de liberdade e de justiça com os tradicionalistas. Quanto ao latim, gostaria de salientar que
nunca foi abolido, e é mais uma garantia da universalidade da Igreja. Mas eu repito: convido aos sacerdotes,
Bispos e Cardeais à obediência, deixando de lado todo o tipo de orgulho tipo ou preconceito".

(tradução nossa)
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