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“Jesus disse a Pedro e João: “Ao entrarem na cidade encontrarão um homem carregando uma bilha de  
água;  sigam-no até a casa em que ele entrar, edigam ao dono da casa: o Mestre pergunta-te: Onde está  

a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará no andar ali superior uma  
grande sala mobiliada, e façam os preparativos". Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera;  

e prepararam a Páscoa" (Lc 22, 9-13).

Com o mesmo carinho que os discípulos prepararam o lugar da ceia, nós preparamos e organizamos o 
espaço da celebração, como quem acolhe a graça e a energia de nosso Deus que se comunica conosco no  
aqui e no agora de nossa história.

Os  primeiros  cristãos,  com o  cuidado  de  não  reproduzir  as  religiões  existentes,  afirmavam  que não  
precisavam de templos – porque, diziam eles, como colocar em um só lugar Aquele que domina o céu e a  
terra? -, cediam suas casas ou reservavam uma casa para a liturgia comunitária. 

De fato, o espaço da celebração não é a casa de Deus. A casa de Deus é cada um de nós e somos nós 
como Igreja. A verdadeira casa de Deus é a comunidade de fiéis que formam o corpo de Cristo. O espaço 
da celebração é a casa da casa de Deus, o lugar que abriga a assembléia dos cristãos e cristãs, convocados 
pelo Pai, em Cristo, na força do Espírito. 

O espaço: sacramento de nossa aliança com Deus 

Se olharmos para a realidade profunda de cada um de nós e da humanidade como um todo, percebemos a 
importância do espaço na constituição de nosso ser. Não apenas ocupamos lugar no espaço, mas somos o  
espaço que ocupamos. Por isso, hoje, a luta por um canto de terra para plantar, por um lugar na cidade  
para morar, é, sobretudo, a luta pela dignidade de cada um na sociedade em que vivemos.

Os estudos da psicologia profunda – e a experiência de cada um certamente confirma! – revelam esta 
unidade entre aquilo que a gente é e o espaço que nós vivemos. O espaço revela nosso ser. O “diga-me 
como moras e eu te direi quem és” tem um certo fundo de verdade. 

Da  mesma  forma,  o  espaço  litúrgico  apresenta-se  como  sacramento,  através  do  qual  fazemos  a 
experiência da aliança com Deus, nos constituímos como Igreja de Cristo e recebemos o seu Espírito. 
Recomenda-se  que as igrejas e  todos os espaços sejam consagrados ou abençoados. 

Critérios para organizar o espaço da celebração

Para  organizar  o espaço de nossas  celebrações,  é  bom lembrar,  em primeiro lugar,  que o espaço da  
celebração é o espaço da assembléia, o lugar reunião da comunidade. Deve facilitar a comunicação entre 
os irmãos e irmãs e deixá-los o mais à vontade possível.

Como sacramento, o espaço deve ser digno e belo, sinal da beleza de Deus. O que não significa,  de 
maneira nenhuma, luxo ou requinte, mas apenas bom gosto! A importância espiritual da beleza não quer 
dizer que no espaço da celebração vamos permitir enfeites desnecessários. É importante lembrar que o os 
objetos devam ser úteis, isto é, servir a alguma finalidade na dinâmica da celebração, e serem, ao mesmo 
tempo, verdadeiros.

Devemos cuidar para que o espaço seja despojado e simples, levando-nos ao essencial. Assim como há  
poluição nas cidades e nos lugares da natureza, podemos ter poluição no espaço da celebração. Tantas 
coisas, tantos objetos, folhagens, cartazes, que perdemos o sentido do que realmente é importante. Uma 
regra prática que pode nos ajudar é a de evitar duplicações: por exemplo, se temos uma cruz grande não 
precisamos ter outra sobre o altar...

(A íntegra do artigo foi publicada no Jornal Integração da Diocese de S. Cruz do Sul, julho de 1999, p.  
11)

Perguntas para reflexão pessoal e em grupos:

1. O que se entende por espaço litúrgico ou espaço da celebração?



2. Qual é a verdadeira casa de Deus?
3. O que  deve  ter  um espaço  litúrgico  para  favorecer  a  comunicação  e  a  participação  da 

assembléia?
4. Quem deve cuidar da preparação do espaço da celebração?
5. De que jeito a organização do espaço litúrgico será um sinal da beleza de Deus?.

QUATRO ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DE UM ESPAÇO LITÚRGICO

Por Frei José Ariovaldo da Silva, ofm
Deus se comunica com a gente através de sinais sensíveis. Ora, é na celebração da divina Liturgia 
que temos um dos lugares mais excelentes em que Deus, no Cristo e pelo Espírito Santo, comunica  
ao seu povo o dom de sua presença salvadora. Por isso, a Liturgia é feita de sinais sensíveis. Toda 
ela, em todos os seus detalhes, tem (e deve ter!) sua indispensável dimensão simbólico-sacramental. 
A começar pelo lugar físico em que acontece a celebração litúrgica. 

Quatro, são os elementos fundamentais que não devem faltar na organização do espaço litúrgico, 
pelos quais nos é dado perceber a presença amorosa de Deus na celebração da divina Liturgia. 

O ALTAR : O centro de nossa fé cristã é o sacrifício de Cristo, sua total entrega por nós confirmada 
pela Ressurreição e o dom do Espírito. Ora, esta entrega se faz hoje presente precisamente sobre o 
altar de nossas igrejas, toda vez que celebramos o memorial da Páscoa, na santa Missa! E mais, 
como explicita a Instrução Geral do Missal Romano (IGMR): Ele “é também a mesa do Senhor na  
qual o povo de Deus é convidado a participar por meio da Missa; é ainda o centro da ação de graças 
que se realiza pela Eucaristia” (n. 296). 

Assim  sendo,  o  ponto  de  convergência  e  atenção,  dentro  do  espaço  celebrativo,  tem  que  ser  
necessariamente o altar. E nada tem o direito de “roubar-lhe a cena”. Pois ele re-presenta (traz-nos 
presente à memória) o que é mais sagrado para nós: Cristo em sua entrega total por nós, ontem, hoje  
e sempre.

A MESA DA PALAVRA : Antes de celebrarmos o memorial do Sacrifício redentor de Cristo, Deus 
nos fala e nos comunica o seu amor quando são feitas as leituras, inclusive quando se canta o Salmo  
responsorial.  Como  explicitamente  diz  a  Constituição  sobre  a  Sagrada  Liturgia,  do  Concílio 
Vaticano II: Cristo está presente “pela sua palavra, pois é Ele mesmo que fala quando se lêem as  
Sagradas Escrituras na igreja” (SC 7). 

Assim sendo, “a dignidade da palavra de Deus requer na igreja um lugar condigno de onde possa ser  
anunciada e para onde se volte espontaneamente a atenção dos fiéis  no momento da liturgia  da 
Palavra” (IGMR, n. 309). Trata-se da mesa da Palavra, ou ambão. Espaço litúrgico de fundamental 
importância simbólico-sacramental, pois evoca a presença viva do Senhor falando para o seu povo.  

O ESPAÇO DA ASSEMBLÉIA : Outro elemento fundamental de um espaço litúrgico: O lugar da 
assembléia. Por que? É que a assembléia litúrgica não é uma simples congregação de pessoas, como 
qualquer  outra.  Uma  vez  constituída,  mais  que  um  mero  ajuntamento  de  pessoas,  ela  é  uma 
comunhão  de  cristãos  e  cristãs,  dispostos  a  ouvir  atentamente  a  palavra  de  Deus  e  celebrar 
dignamente a Eucaristia. É o próprio corpo de Cristo, cujos membros somos cada um de nós. E isto  
significa que, como tal, deve tratar-se de uma assembléia altamente participativa (cf. SC 14).

Assim sendo, também o espaço da assembléia deve aparecer como um espaço do Cristo enquanto 
corpo feito de muitos membros. E que todos os fiéis reunidos possam senti-lo como tal, tanto pela  
disposição arquitetônica geral do espaço,  como pela disposição dos bancos ou cadeiras,  em que 
todos os membros  da assembléia  possam sentir-se  realmente como corpo  bem unido,  na escuta 
atenta da Palavra e na participação digna da Liturgia eucarística.

A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA : Na verdade, quem preside a Liturgia é o Cristo, na pessoa do 
presidente da assembléia litúrgica. O sacerdote que preside a Eucaristia é o sinal sacramental da 
presença invisível deste Cristo. Ao presidir a celebração, ao elevar a oração a Deus em nome de  
todos, ao explicar a palavra de Deus à comunidade, o sacerdote atua em nome deste Cristo. Por isso  



ele preside, ou seja, ele se senta diante de toda a assembléia, como representante do verdadeiro 
Presidente e Mestre, que é o Senhor Jesus. 

Assim sendo, para visualizar o mistério da presidência de Cristo na pessoa do ministro (cf. SC 14), a  
Igreja recomenda que se coloque em destaque a cadeira de quem preside. Como vemos na IGMR:  
“A cadeira do sacerdote celebrante deve manifestar a sua função de presidir a assembléia e dirigir a  
oração” (n. 310). Em outras palavras, como já dissemos, a cadeira presidencial em destaque evoca a  
presença invisível do Cristo que preside a Liturgia na pessoa do ministro. 

Perguntas para reflexão pessoal e em grupos:
1. Quais são os elementos fundamentais de um espaço litúrgico? Na igreja de sua comunidade, 

estão todos eles presentes? E como estão dispostos? 
2. Por que eles são fundamentais na celebração litúrgica?
3. Dá para sentir neles e por eles a presença atuante do Cristo na celebração?
4. Algum destes elementos precisa ser melhor trabalhado? Por que?
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