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io, Bispo, Servo dos servos de Deus, ad perpetuam 

rei memoriam 

 

 

Introdução 

1. Tendo a Igreja recebendo de Cristo, seu Fundador, a 

incumbência de proteger a santidade do culto divino, 

compete-lhe também, em consequência disso, salva a 

substância do Sacrifício e dos sacramentos, dispor as cerimônias, ritos, fórmulas, preces 

e canto, pelos quais se deva reger, do melhor modo, o ministério augustíssimo e sublime 

que se donomina peculiarmente Liturgia, ou Ação Sagrada por excelência. Com efeito, a 

Liturgia é coisa sagrada. Por ela nos elevamos a Deus e com Ele nos unimos. 

Testemunhamos-Lhe nossa fé e agradecemo-Lhe os benefícios e auxílios recebidos, dos 

quais pepetuamente necessitamos. Daí, um estreito elo entre o dogma e a Liturgia 

sagrada, como também entre o culto cristão e a santificação do povo. Eis por qe Celestino 

I considerava o cânon da fé expresso nas veneráveis fórmulas litúrgicas, quando dizia: 

“A lei da prece deve estabelecer a lei de crer. Quando, pois, os sacerdotes se 

desempenham da embaixada que a plebe santa lhes confiou, eles advogm a causa do 

gênero humano diante da clemência divina, e a Igreja inteira, em gemidos, pede e suplica 

com eles” (Ep. ad episcopos Galliarum, P, L., L, 535) 

 

Um pouco de História 

2. Tais súplicas comuns, que se chamavam primitivamente Opus Dei, depois Ofício 

Divino, como que um débito cotidiano a pagar-se a Deus, realizavam-se outrora de dia e 

de noite com grande afluência de cristãos. E é admirável como quanto, já desde aquela 

mais remota antiguidade, aquelas ingênuas cantilenas, que ornavam a prece e a Ação 

litúrgica, concorreram para afevorar a piedade do povo! Nas antigas basílicas, 

principalmente nas quais o Bispo, o clero e o povo alternavam os louvores divinos, os 

cânticos litúrgicos contrubuíram não pouco, segundo testemunha a História, para 

conduzir mitos dos barbaros à cultura cristã e civil. Nos templos, os inimigos da fé 

católica aprenderam melhor o dogma da comunhão dos santos; pelo que o imperador 

Valente, ariano, tocado de insólida estupefação, diante da majestade do mistério divino 

celebrado por São Basílio, parecia desfalecer; Em Milão, Santo Ambrósio era acusado 

pelos hereges de fascinar as turbas com cânticos litúrgicos, pelos quais Agostinho foi 

empolgado e aceitou o conselho de abraçar a fé cristã. Nas igrejas, finalmente, nas quais 

se constituía um coro volumoso feito de quase toda a cidade, operários, construtores, 

pintores, e até homens de eletras embebiam-se, pela liturgia, do conhecimento das coisas 

teológicas, como ainda hoje refulge esplendidamente dos monumentos daquela grande 

Idade Média. 

 

 

P 



Zelo dos romanos pontífices 

3. Daí se compreende por que os romanos pontífices sempre se empenharam com tanta 

solicitude em guardar e proteger a Liturgia. E do mesmo modo com que procuravam, 

com muito cuidado, exprimir o dogma com palavras adequadas, assim procuravam 

carinhosamente ordenar as leis da Liturgia sagrada, protegê-las e preservá-las de toda 

adulteração. Daí se compreende igualmente por que os Santos Padres comentaram, com 

palavras e escritos, a Liturgia sagrada, ou “Lei da súplica”, e por que o Concílio Tridentino 

quis que a mesma se expusesse e se explicasse ao povo cristão. 

 

Surto renovador 

4. No que diz respeito, porém, aos nossos tempos, Pio X, faz agora 25 anos, nas famosas 

prescrições que promulgou no Motu Próprio (Tra Le Sollecitudini), com referência ao 

canto e à música sacra, propôs-se, primeiramente, a exitar e alimetnar nos povos o 

espírito cristão, removendo sabiamente o que milita contra a santidade e majestade do 

templo. Isto porque os fiéis se reúnem nos templos sagrados para beber a piedade na sua 

ponte principal, participando ativamente dos veneráveis mistérios e das preces públicas 

e solenes da Igreja. É, pois, de imenso interesse que todos os ornamentos da Liturgia 

sejam regulados por certas normas e preceitos da Igreja, como artes que realmente são, 

destinadas quais servas nobilíssimas, ao serviço do culto divino.  E isto, longe de 

redundar em detrimento destas mesmas artes que se empregam nos lugares sagrados, 

concorre, antes, para a digndade e explendor das mesmas. De modo admirável, isso se 

operou com a música sacra. Em toda parte em que aquelas prescições foram praticadas, 

ao mesmo tempo que se passou a reviver seletas belezas artísticas, começou a florescer o 

espírito religioso; pelo que o povo cristão, mais profundamente embebido de espírito 

litúrgico, com mais frequencia se habituou a participar do rito eucarístico, da salmodia 

sagrada e das preces públicas. Coisa que nós mesmos experimentamos com alegria, 

quando no primeiro ano do nosso pontificado, um enorme coro de clérigos de várias 

nações nobilitou, com canto gregoriano, a Liturgia solene que celebramos na basílica 

Vaticana.  

 

Desobediência 

5. É, porém, de lastimar que em alguns lugares aquelas leis sapientíssimas não tenham 

sido plenamente executadas. Daí não se colheram os frutos desejados. Sabemos 

perfeitamente que alguns repetiram que não estavam sujeitos a tais leis, tão solenemente 

promulgadas. De outros, sabemos que a princípio obedeceram a elas, mas pouco a pouco 

cederam com indulgência àquele gênero musical que se deve intransigentemente 

elimintar dos templos. De outros lugares, enfim, sabemos que, principalmente em 

comemorações centenárias e solenes de músicos ilustres, acharam pretexto para 

executar no templo certas obras que, embora célebres, não convinham à santidade do 

lugar e da Liturgia sagrada. E jamais deveriam ser ouvidas nas igrejas.  

 

Centenário de Guido de Arezzo 

6. A fim de que o clero e o povo obrdeçam mais religiosamente a essas leis e prescrições 

que devem ser santa e inviolavemente observadas em toda a Igreja, pareceu-nos bem 

acrescentar-lhes alguma coisa que aprendemos da experiência desse espaço de 25 anos. 



E fazemo-lo tanto mais satisféito não só porque neste ano se 

recorda a restauração da música sacra, o que já mencionamos, mas 

também se celebra a comemoração do famoso monge Guido de 

Arezzo, que há cerca de novecentos anos, veio a Roma, por ordem 

do Romano Pontífice, e produziu seu admirável invento pelo qual 

os cânticos litúrgicos, transmitidos da Antiguidade, poder-se-iam 

mais facilmente divulgar e conservar íntegros para a posteridade, 

isto para utilidade e decoro da Igreja e da própria arte. No templo 

lateranense, onde antes São Gregório Magno, tendo coligido, 

organizado e aumentado o tesouro da sagrada monodia – heraça e monumento dos 

Padres – tão sabiamente construíra aquela celebrírrima Schola para perpetuar a 

verdadeira interpretação dos cantos litúrgicos, nesse mesmo tempo o monge Guido fez 

experiência de sua admirável invenção diante de todo o clero e do Romano Pontífice. E 

demonstrando a coisa de modo exímio, prosseguindo sob merecido louvor, conseguiu 

que tal inovação lentamente se propagasse bem longe, e que com isso todo gênero de arte 

musical tomasse grande incremento. 

 

Recomendações e normas 

7. Assim, pois, queremos aqui recomendar algumas coisas a todos os bispos e ordinários, 

aos quais, com efeito, guardas que são da Liturgia, cabe o cuidado das artes sagradas nas 

igrejas. Fazendo-o, como que respondemos aos desejos que, em tantos congressos 

musicais e particularmente no mais recente congresso realizado em Roma, nos 

significaram-nos não poucos pastores sagrados e estudiosíssimos pioneiros dessa causa, 

aos quais dirigimos aqui nosso merecido louvor. São as recomendações que seguem, que 

ordenamos que sejam executadas pelos caminhos mais eficazes, segundo as razões 

propostas: 

8. I) Todo aquele que deseja iniciar-se no sacerdócio, não só nos seminários, mas 

também nas casas religiosas, já desde a primeira idade seja instruído no canto gregoriano 

e na música sagrada. E isto ainda mais porque nessa idade mais facilmente aprendem o 

quanto se refere às modulações e aos sons; e os defeitos da voz, se por acaso os tenham, 

podem eliminar ou ao menos corrigir, sendo que mais tarde, em idadde avançada, não 

se lhes poderiam absolutamente remediar. O ensino do canto e da música deve ser 

iniciado, pois, nas próprias aulas primárias, devendo prolongar-se depois no curso 

ginasual e no luceu. Daí então, aqueles que deverão receber as sagradas Ordens, já feitos 

notavelmente peritos no canto, sem o sentir, no currículo dos estudos teológicos, sem 

nenhum trabalho e dificuldade, poderão ser instruídos naquela disciplina superior que 

acertadissimamente se chama estética da monodia gregoriana e da arte musical, da 

polifonia e do órgão, coisa que convém sumamente ao clero conhecer. 

9. II) Haja, pois, nos seminários e demais casas de estudos para formação de ambos os 

cleros, uma lição ou exercício breve, mas frequente e quase diário, de canto gregoriano e 

música sacra. O que, se fizer com espírito litúrgico, trará para os ânimos dos alunos, antes 

um alívio do que um peso, depois do estudo das disciplinas mais severas. A formação 

assim mais ampla e mais completa de ambos os cleros na música litúrgica certamente 

logrará à antiga dignidade e esplendor o ofício coral, que é parte principal do culto divino; 

e obterá igualmente que se restaure a glória das antigamente chamadas Scholae, ou 

capelas musicais. 

10. III) Todos quantos dirigem e executam o culto nas igrejas basilicais e catedrais, nas 

colegiadas e conventuais dos religiosos, empenhem-se com todas as forças para que se 



instaure devidamente o ofício coral, segundo as prescrições da Igreja. E isto não só no 

que se refere ao preceito comum de recitar o ofício divino sempre digna, atenta e 

devotadamente, mas também no que se deiz respeito à arte de cantar. Na salmodia, pois, 

leve-se em conta a diversidade dos tons, assim como as medientas e as cáusulas exigidas 

para cada tom, a devida pausa no asterisco e, finalmente, a concórdia indispensável no 

cantar os versículos salmódicos e as estrofes dos hinos. Isto bem feito, todos salmodiando 

devidamente, já demonstrando admiravelmente a união de suas almas na adoração a 

Deus, já alternando entre duas alas o coro, parecerão emular o louvor sempiterno dos 

serafins que clamavam um ao outro: “Santo, Santo, Santo”. 

11. IV) Para que no futuro alguém não traga pretexto de fáceis escusas, julgando-se 

liberado de obedecer às leis do ofício da Igreja, todas as ordens de cônegos e as mesmas 

comunidades religiosas tratem desses assuntos em suas reuniões. E como outrora o 

cantor era também o reitor do coro, assim também para o futuro da igreja se eleja 

alguém, do coro dos cônegos e religiosos, que, sendo perito, cuide de fazer executar as 

normas da Lirutgia e do canto coral e corrija uns defeitos individuais como os de todo o 

coro. Em tal assunto não se deve esquecer aquilo que ainda está em vigor e que veio de 

antiga e constante disciplina da Igreja e das próprias constituições capitulares, a saber, 

que todos aquelesque são obrigados ao ofício coral devem conhecer bem (rite pernoscere) 

ao menos o canto gregoriano. E o canto gregoriano, que deve ser executado em todas as 

igrejas de qualquer Ordem, é aquele que foi restituído à fidelidade dos antigos códices e 

foi proposto pela Igreja, em edição autêntica da tipografia vaticana.  

12. V) Queremos também recomendar a todos aqueles a quem diz respeito as capelas 

musicais, que com o decurso dos tempos substituíram as antigas scholae e se 

constituíram nas basílicas e templos maiores para executarem nelas principalmente a 

música polifônica. Visto que a polifonia sagrada com razão se coloca depois do canto 

gregoriano, Nós desejaríamos veementemente que tais capelas, como floresceram no 

século XIV ao XVI, assim também hoje se renovassem e reflorescessem, especialmente 

nas igrejas em que a maior frequencia e aglomeração de povo requer um número maior 

e mais selecionado de cantores.  

13. VI) Encoraje-se a criação das scholae de meninos, não só em templos mais 

importantes e nas catedrais, porém mesmo nas igrejas mais modestas e paróquias. Os 

meninos devem ser instruídos pelos mestres de capela, para que suas vozes sejam 

capazes de cantar unidas ao coro dos homens, segundo o antigo costume da Igreja, 

maxime quando na música polifônica eles devem executar a parte mais alta do conjunto, 

que se costuma chamar de canto. Do número desses meninos saíram, como é sabido, 

principalmente no século XVI, peritíssimos de polifonia, dentre os quais o principal de 

todos eles, o famoso João Pedro Luís Palestrina. 

14. VII) Visto que fomos informados de que em alguns lugares se tentou reabilitar certo 

gênero de música absolutamente incompatível com a função dos ofícios sagrados, 

particularmente por causa do uso imoderado de instrumentos. Nós queremos declarar 

aqui que o canto unido à sinfonia de nenhum modo pode se ter como a forma mais 

perfeita de música, nem como a mais apta para as coisas sagradas; isto porque mais do 

que os instrumentos, é a própria voz que se deve ressoar nos templos sagrados: a voz do 

clero, dos cantores e do povo. Nem se pense que a Igreja seja contra o incremento da arte 

musical, antepondo a voz humana a qualquer instrumento; pois, com efeito, nenhum 

instrumento, por mais exímio e perfeito que seja, pode superar a voz humana ao exprimir 

os sentimentos da alma, e isto ainda menos quando a alma se utiliza da voz para elevar 

preces e louvores ao Deus Onipotente. 



15. VIII) Existe, com efeito, um instrumento musical próprio da Igreja, herdado dos 

antepassados, chamado órgão. Por sua admirável grandeza e majestade, foi julgado 

digno de se unir aos ritos litúrgicos, quer acompanhando o canto, quer, calado o coro nos 

momentos prescritos, emitindo suavíssimas harmonias. Também nisto se deve evitar 

aquela mescla de sagrado e de profano que, ou por causa dos fabricantes dos órgãos, ou 

por causa de certos organistas que fazem concessões às produções musicais mais novas, 

acabaria, finalmente, desviando este admirável instrumento do fim a que ele se destina. 

Nós desejamos até que, segundo as normas da Liturgia, tome cada vez maior incremento 

o órgão. Mas não podemos deixar de lamentar a tentativa de se reconduzir hoje para o 

templo o espírito profano com novíssimas formas musicais, como outrora se tentara, com 

outras formas que a Igreja sabiamente proibiu. E se tais formas se introduzissem, a Igreja 

não poderia fazer outra coisa senão condená-las absolutamente. Soem nos templos 

unicamente aqueles sons do órgão que possam traduzir a majestade do lugar e trescalar 

a santidade dos ritos. Assim reviveria tanto a arte dos construtores de órgãos, como a 

arte de seus músicos, para o eficaz auxílio da Liturgia. 

16. IX) Para que os fiéis participem mais ativamente do culto divino, restitua-se o canto 

gregoriano ao uso do povo, naquilo que cabe ao povo cantar. Com efeito, é sumamente 

necessário que os fiéis participem das cerimônias sagradsa, não como espectadores 

estranhos ou mudos, mas perfeitamente penetrados da beleza da Liturgia, alternando 

sua voz com as vozes do sacerdote e da schola, conforme prescrevem as normas rituais. 

(Isto também se faça por ocasião das solenidades, ditas procissões, que se organizam 

com o clero e com os sodalícios). Se este desejo de se realizar, não mais sucederá que o 

povo não responda nada de todo, ou responda apenas com um leve sussurro às preces 

comuns propostas em língua litúrgica ou vulgar. 

17. X) Sob a direção dos Bispos e dos Ordinários locais, trabalhem com afinco ambos os 

cleros a fim de que por si mesmos ou por outros, peritos no assunto, cuide-se da educação 

litúrgica e musical do povo, como algo de unido à doutrina cristã. O que se conseguirá 

mais facilmente com a instituição de escolas, sodalícios ou organizações litúrgico-

musicais. As comunidades dos religiosos, de irmãs ou de senhoras piedosas sintam-se 

alegres em conseguir isto nos vários institutos que lhes forem confiados para neles 

insturir e educar. Confiamos igualmente para que isto valerão muito aquelas sociedades 

que em algumas regiões se organizaram sob o carinho das autoridades eclesiásticas, 

destinadas à restauração da música sacra segundo as leis da Igreja. 

18. XI) Para se conseguir tudo isso que se espera, há a necessidade absoluta de 

numerosos peritos e mestres. E aqui tributamos nossos devidos louvores às escolas e 

institutos a cada passo fundados pelo mundo católico, os quais formam mestres idôneos 

e ótimos, ensinando diligentemente estas disciplinas. De modo especial apraz-nos, 

porém, lembrar e louvar aqui a Escola Pontífica de Música Sacra para estudos superiores, 

fundada em Roma por São Pio X em 1910. Esta escola, que depois do meu predecessor 

Bento XV carinhosamente alentou e proveu de nova sede, Nós também a acariciamos 

com particular favor, como herança preciosa que nos deixaram dois pontífices, e 

queremos por isso recomendá-la vivamente a todos os ordinários.  

Dificuldades não faltarão 

19. Honestamente, reconhecemos quanto estudo e quanto trabalho pede tudo isso que 

acima ordenamos. Mas quem ignora quantas obras os nossos antepassados legaram à 

posteridade, realizadas com que imenso esforço, invencíveis diantes de todas as 

dificuldades, e isto unicamente porque eram compenetrados do desejo da piedade e do 

espírito da Liturgia? Nem isto é de admirar. Tudo quanto brota da vida interior, da 



mesma vida que vive a Igreja, transcende as coisas mesmo mais perfeitas deste mundo. 

As dificuldade dessa empresa santíssima encorajem, não abatam os ânimos dos padres 

da Igreja, quee, concordes com a nossa vontade e constantemente obsequiosos, 

empenhar-se-ão com o Bispo Supremo numa tarega digníssima de seu múnus episcopal. 

Conclusão 

20. Isto prescrevemos, declaramos, sancionamos, decretando que esta Constituição 

Apostólica seja sempre firme, válida e eficaz, agora e para o futuro, e entre a obter os seus 

direitos plenos e íntegros, não obstante nada em contrário. A ninguém seja lícito infringir 

esta Constituição promulgada por nós nem se opor a ela por uma audácia temerária.  

 

Datada de São Pedro em Roma, no quinquagésimo aniversário de nosso sacerdócio, 

no dia 20 do mês de Dezembro de 1928, sétimo de nosso pontificado. 

PIO XI 

 

 

 

 

 

 
 


