
 

SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS RITOS 

NORMAE PRO MUSICA SACRA 

 

 

Parte I - Regras gerais para que a 
música seja usada em funções 
eclesiásticas.  

 

1. Toda composição musical informada ao espírito 
da função sagrada que a acompanha, respondendo 
religiosamente ao significado do rito e das palavras, 
move os fiéis à devoção e, portanto, é digno da Casa 
de Deus. 

2. Tal é o Canto Gregoriano, que a Igreja considera verdadeiramente seu e, 
portanto, o único que ela adota nos livros litúrgicos aprovados por ela.  

3. O Canto Polifonico atual, bem como o canto cromático, desde que tenham as 
qualidades acima mencionadas, podem concordar com as funções sagradas. 

4. No gênero polifônico, a música de Pierluigi da Palestrina e de seus bons 
imitadores é reconhecida como digna da Casa de Deus; Como, para a Música 
Cromatica, reconhecemos ser dignas do culto divino as que foram transmitidos 
aos nossos dias por Mestres acreditados de várias escolas italianas e estrangeiras, 
e especialmente pelos Mestres Romanos, cujas composições foram louvadas 
várias vezes pela Autoridade competente como verdadeiramente sagradas. 

5. Sendo bem sabido que uma composição muito boa de música polifônica pode 
tornar-se indecorosa por um mau desempenho; neste caso, o canto gregoriano é 
usado em funções estritamente litúrgicas. 

6. A música figurada no órgão geralmente deve responder à natureza vinculada, 
harmônica e séria desse instrumento. O acompanhamento instrumental deve 
apoiar de forma decorativa a música e não oprimí-la. Nos prelúdios e interlúdios, 
então o órgão, como demais instrumentos, sempre mantenha o caráter sacro 
correspondente ao sentimento da função.  

7. O idioma a ser utilizado nas canções durante as funções litúrgicas solenes  seja 
a  língua  própria do rito, e o texto ad libitum tirados da Sagrada Escritura, da 
Sagrada Liturgia, ou hinos e orações aprovados pela Igreja. 



8. Nas outras funções, pode-se usar o idioma vernáculo, com textos devocionais 
e composições aprovadas. 

9. É estritamente proibido na Igreja qualquer música por canção, ou por um som 
de natureza profana, especialmente se inspirado em motivos teatrais, variações e 
reminiscências. 

10. Para garantir o respeito devido às palavras litúrgicas, e excluir a prolixidade 
nas funções sagradas, é proibido todo canto, em que as palavras são encontradas 
em pequena parte omitidas, ou colocadas fora de sentido, ou indiscretamente 
repetidas. 

11. É proibido dividir os versículos, que estão necessariamente conectados uns 
aos outros, em pedaços. 

12. É proibido o improviso, chamado fantasia, no órgão para quem quer que 
possamos fazer convenientemente, ou seja, para respeitar não só as regras da arte 
musical, mas também aqueles que protegem a piedade e a lembrança dos fiéis. 

 

 

PARTE II - Instruções para promover o estudo da Música 
Sagrada e para remover abusos.  

 

I. Uma vez que a Música Sagrada é parte da Liturgia, recomenda-se que os Bispos 
Ordinários tenham cuidado especial e tornem-se sujeitos a prescrições 
apropriadas, especialmente nos Sínodos Diocesanos e Provinciais, mas sempre 
em conformidade com o presente Regulamento. A competição dos leigos é 
admitida sob a supervisão e dependência dos respectivos Ordinários. Não 
podemos formar comitês, nem realizar congressos sem o consentimento expresso 
da Autoridade eclesiástica; que para a Diocese é o Bispo. Os periódicos da Música 
Sagrada não podem ser publicados sem o imprimatur do Ordinário. Qualquer 
discussão sobre os artigos deste Regulamento está completamente proibida. Em 
outros assuntos, a Música Sagrada é lícita, 1º - enquanto se observar as leis da 
caridade: 2 ° ninguém se levantar para o professor e juiz dos outros. 

II. Os Ordinários farão exatamente para cumprir.  A obrigação dos clérigos de 
estudar permanentemente a música, que é especialmente encontrada nos livros 
aprovados pela Santa Sé. Quanto aos outros gêneros de música e ao som do órgão, 
eles não prescreverão aos clérigos a obrigação, a fim de não os distorcer dos 
estudos mais sérios, aos quais devem atender. Mas se alguns deles já são 
educados neste tipo de estudos, ou mostram uma disposição particular, eles serão 
capazes de se permitirem aperfeiçoar neles. 

III. De mesmo modo os Ordinários sejam vigilantes com os sacerdotes paroquiais 
e dos reitores das igrejas, de modo que não permitam desempenhos musicais 
contrários às normas do presente Regulamento; ainda usando sua vontade e 
prudência, penalidades canônicas contra os desobedientes. 



IV. Com a publicação destas Regras e sua comunicação ao Rev. Ordinário da 
Itália, qualquer ato anterior sobre o mesmo assunto é revogado. 

 

A Santidade de Nosso Senhor PAPA LEÃO XIII, seguindo um relatório feito 
pelo abaixo assinado Cardeal Prefeito da Sagrada Congregação dos Ritos, se 

dignou a confirmar e sancionar em todas as suas partes os regulamentos 
anteriores, ordenando a sua publicação, em 6 de julho de 1894. 

 

Card. ÀLOISI-MASELLA 

 

 

 


