
ENCICLICA 

ANNUS QUI HUNC 

 

Aos Bispos dos Estados Pontifícios, 

Veneráveis Irmãos, Saúde e Bênção Apostólica. 

 

pós o ano atual, o que virá - como se sabe - será o 

ano do Jubileu, chamado Ano Santo [1750,  Ano Santo 

dos pregadores]. Sendo - pela maior misericórdia de 

Deus - depois da guerra e da paz feitas entre os 

príncipes beligerantes, podemos esperar que a 

peregrinação de estrangeiros e peregrinos de todas as 

nações, mesmo as mais distantes, para esta cidade de Roma 

seja ótima. Nós, com todo o coração, rezamos e oramos 

para que todos os que virão receberão o fruto espiritual das 

indulgências sagradas, e faremos tudo o que está em nosso poder para que isso 

aconteça. Também desejamos que todos aqueles que vierem a Roma não fiquem 

escandalizados, mas sim cheios de edificação pelo que viram não só em Roma, 

mas também em todas as cidades pontifícias do Estado, através das quais virão a 

passar, ao vir e em retornar à sua terra natal. 

 

No que diz respeito a Roma, já tomamos algumas medidas, e não deixaremos de 

tomar outras. Precisamos de Seu zelo e Sua atenção experiente ao que pertence à 

Cidade e Dioceses que você governou com louvor. Se contarmos com sua ajuda, 

como esperamos, não só o objetivo desejado será alcançado, como também os 

estranhos ficarão edificados, e não escandalizados de nós, mas outro bom efeito 

resultará, isto é, as coisas encomendadas por nós e executado por vós, 

determinará uma boa disciplina não só no Ano Santo, mas por um longo tempo 

por vir. Será repetido o que exatamente acontece em Suas Visitas Pastorais; A 

experiência mostra que os visitantes, que são iminentes da Visita, fazem algumas 

coisas, corrigem algumas falhas que não devem ser tomadas por você e que não 

sejam expostas às penalidades necessárias; O bom feito durante a visita também 

dura na próxima vez. 

1. Mas chegando ao particular, a primeira coisa que recomendamos é que as 

igrejas se apresentam em boas condições, limpas, e com mobiliário sagrado; Não 

demora muito para entender que, se os estranhos viessem as Igrejas das Cidades 

e Dioceses do Estado Eclesiástico em más condições, sujas ou sem mobiliário 

sagrado, ou com mobiliário esfarrapado digno de serem suspensos, retornariam 

às suas aldeias cheias de horror, indignados. Desejamos sublinhar que não 

falamos da suntuosidade e magnificência dos templos sagrados, nem da 

preciosidade do mobiliário sagrado, sabendo também que não podemos tê-los em 

todos os lugares. Falamos sobre a decência e a limpeza que ninguém pode 
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negligenciar, sendo a decência e a limpeza compatíveis com a pobreza. Entre os 

outros males de que a Igreja de Deus está afligida, o venerável cardeal Bellarmine 

também se queixou sobre isso, dizendo: "Eu passo em silêncio pelo que se vê em 

certos lugares: os vasos sagrados e os vestidos que são usados na celebração 

dos Mistérios são desprezíveis e sujos e totalmente indignos de serem usados 

nos grandes mistérios. Pode ser que aqueles que usam esses objetos são pobres; 

isto é possível, mas se não for possível ter mobiliário precioso, pelo menos é 

preciso ter cuidado para que tais móveis sejam limpos e decorosos". Bento XIII, 

de sagrada memória e nosso benfeitor, que tanto se empenhou durante a sua vida 

pela disciplina e decência corretas nas Igrejas, tomou como exemplo as Igrejas 

dos Padres Capuchinhos, pobres em pobreza, mas limpas de grande limpeza . O 

Dresselio no volume 17 de suas obras impressas em Munique, no tratado 

intitulado Gazophylacium Christi (§ 2, capítulo 2, página 153), escreve: "A 

primeira e mais importante coisa que deve ser cuidado nas igrejas é a limpeza. 

Não só deve haver o mobiliário necessário para a adoração, mas também é 

necessário que eles, na medida do possível, sejam extremamente limpos ". Ele 

corretamente trilha contra aqueles que têm suas casas bem ornadas e deixam as 

Igrejas e os Altars no estado miserável em que são vistos: "Há alguns que têm 

casas que são absolutamente infrutíferas e adornadas com tudo, mas em suas 

igrejas e seus Capelas, tudo está em ruinas; Os Altares não são ornamentados e 

cobertos de toalhas esfarrapadas e sujos; em todo o resto há confusão e miséria" 

(Dresselio, Gazophylacium Christi, § 2, capítulo 2). 

O grande médico da Igreja, São Jerônimo, em sua carta a Demetriade mostrou-

se muito indiferente se as Igrejas eram pobres ou ricas: "Que outros construam 

igrejas, cubram as paredes com lajes de mármore, levantem colunas 

majestosas, decorem as seus capitéis, não hesitem nesses preciosos ornamentos; 

que adornem as portas com marfim e prata e dourem os altares de ouro com 

pedras preciosas, não culpo e não obstruo. Cada um está cheio de seu próprio 

sentimento: é melhor fazê-lo que proteger a riqueza acumulada com avareza". 

Em vez disso, ele declarou abertamente estimar a limpeza das Igrejas quando, 

com grandes elogios, congratulou Nepoziano, que sempre teve o cuidado de 

manter limpas as Igrejas e os Altar, como lemos no epitáfio do próprio Nepoziano 

que o Santo escreveu a Heliodoro: "Ele trabalhou com grande solicitude para 

que o altar estivesse límpido, as paredes não estivessem cobertas de fuligem, os 

pisos claros, o porteiro estava sempre presente na entrada; as portas estavam 

sempre providas de cortinas, a sacristia sempre limpa, os vasos brilhantes e, em 

todas as cerimônias, faltava nada. Ele não negligenciou nenhum dever, nem 

pequeno nem grande ". Certamente, devemos providenciar com grande cuidado 

e diligência que não acontece, com desgraça da Ordem Eclesiástica, o que o 

cardeal Bellarmino acima mencionado lhe disse: "Eu - ele diz - encontrando-me 

uma vez em uma viagem em que fui hospedado por um muito rico e nobre bispo; 

Vi seu palácio resplandecente com vasos de prata e a mesa coberta com o 

alimento mais requintado. Tudo o resto era claro e as toalhas de mesa eram 

suavemente perfumadas. Mas no dia seguinte, tendo descido cedo na igreja ao 

lado do palácio para celebrar as funções sagradas, encontrei um contraste 

absoluto: tudo era desprezível e repugnante, tanto que eu tive que fazer um 



esforço para se aventurar a celebrar os mistérios divinos em tal lugar e com 

aparelho similar". 

 

2. A segunda coisa em que lembramos sua atenção diz respeito às Horas 

Canônicas, quer sejam cantadas ou recitadas no coro de acordo com a prática de 

cada Igreja, com a devida diligência por parte daqueles que são obrigados a elas. 

Na verdade, não há nada mais degradante e pernicioso para a disciplina 

eclesiástica do que entrar nas Igrejas e ver e ouvir as Horas Canônicas cantadas 

ou recitadas no Coro com cansaço. Ela está bem ciente da obrigação de que os 

Cânones e funcionários ao serviço das Igrejas Metropolitanas, das Catedrais ou 

colégios, tenham que cantar todos os dias as Horas Canônicas no Coro e que esta 

obrigação não esteja satisfeita se não for totalmente cumprida devoção. 

O Sumo Pontífice Inocêncio III no Concílio de Latrão (referido no capítulo 

Dolentes, de celebratione Missarum) fala da obrigação acima mencionada nos 

seguintes termos: "Nós estritamente ordenamos, em virtude da obediência, 

celebrar o Ofício Divino, tanto da noite quanto do dia. na medida do possível, 

com diligência e devoção. (A Igreja, explicando a palavra studiose - com 

diligência - acrescenta que se refere à pronúncia exata e completa das palavras, e 

quanto ao termo devote - com devoção - observa que se refere ao fervor da alma). 

O nosso antecessor Clemente V, durante o Concílio de Viena, em sua 

Constituição, que está localizada entre as Clementinas e que começa com a 

palavra Gravi, sob o título De celebratione Missarum fala na mesma linguagem: 

"Nas Igrejas das Catedrais, Regularistas e Colegiadas salmodia nas horas 

designadas e com devoção ". 

O Concílio de Trento, lidando com as obrigações dos Canones Seculares, diz: "Que 

todos sejam obrigados a intervir nos Ofícios, pessoalmente e não por meio de 

substitutos; para assistir e servir o bispo quando comemora ou desempenha 

alguma outra função pontifícia; e, finalmente, louvar o nome de Deus com hinos 

e canções, com reverência, clareza e devoção, e isto no Coro instituído para a 

salmodia "(Conc. Trid., sexo 24, capítulo 12, De reformatione). A partir do qual 

deriva que devemos tomar muito cuidado para que a música não seja precipitada: 

ou mais apressada do que a conveniente; as pausas sejam feitas nos pontos 

indicados; uma parte do coro não comece o verso do salmo se a outra parte não 

tiver terminado a sua. Aqui estão as palavras precisas do Concílio de Saumur do 

ano 1253: “Nec prius Psalmi una pars Chori versiculum incipiat, quam ex altera 

praecedentes Psalmi, et versiculi finiantur”. 

Finalmente, o canto deve ser realizado com vozes de união e o Coro deve ser 

dirigido por uma pessoa experiente no canto eclesiástico (chamado de cantochão 

ou fermo). Este é o canto para regulamentar e dispor de acordo com os cânones 

da arte musical, que tanto lutou São Gregorio o Grande, Nosso Predecessor, como 

Giovnni Diácono atesta em sua vida (livro 2, capítulo 7). Para o qual não seria 

difícil adicionar muitas boas notícias obtidas da erudição eclesiástica sobre a 

origem do canto eclesiástico, sobre a Escola dos Cantores e sobre o Primicério que 

a presidia; mas deixando de lado o que parece menos útil, voltemos ao ponto em 



que nos mudamos um pouco mais, para continuar o tema iniciado. Este canto é o 

que toca as almas dos fiéis na devoção e piedade; É também o que, se realizado 

nas Igrejas de Deus de acordo com as regras e o decoro, é mais voluntariamente 

ouvido pelos homens devotos e, com razão, é preferido à referida música 

figurativa. Os monges aprenderam essa música dos sacerdotes seculares, como 

diz Giacomo Eveillon: "O virtuosismo de toda harmonia musical torna-se 

ridículo para os ouvidos devotos, quando comparado ao cantochão e à salmodia 

simples, se isso estiver bem feito. Por isso, hoje, os fiéis abandonam as Igrejas 

da Colegiada e Paróquia e correm para as igrejas dos monges, que, com piedade 

de professor de adoração divina, têm piedade de moderação e, como disse o 

príncipe dos salmistas, com sabedoria; Eles servem a seu Senhor, como Senhor 

e como Deus, com a maior reverência. Isso certamente deve voltar à vergonha 

das igrejas mais importantes e principais, das quais os monges aprenderam a 

arte e a regra de cantar e cantar" (G. Eveillon, De recta ratione psallendi, 

capítulo 9, artigo 9). É por isso que o sagrado Concílio de Trento, que não 

negligenciou nada que pudesse contribuir para a reforma do clero, onde trata dos 

fundamentos dos seminários, entre outras coisas, no que diz que deve ser 

ensinado aos seminaristas, também inclui cantar: "Porque são melhor treinados 

na disciplina eclesiástica, traga sempre a tonsura e o hábito eclesiástico assim 

que os receberam; estudem as regras da gramática, do canto, da computação 

eclesiástica e das outras boas artes"(Conc. Trid., sexo, 23, cerca de 18, De 

Reformatione). 

 

3. A terceira coisa que devemos advertir é que o canto musical, que agora entrou 

nas igrejas e que é comumente acompanhada pela harmonia do órgão e outros 

instrumentos, seja realizado de tal maneira que não pareça profana, mundana ou 

teatral. O uso do órgão e de outros instrumentos musicais ainda não é aceito em 

todo o mundo cristão. Na verdade (sem mencionar os Rutenos do Rito Grego, 

que, de acordo com o testemunho do Padre Le Brun, na Missa da Explicação 

(volume 2, página 215, publicada em 1749), não tem nas igrejas nem o órgão nem 

outros instrumentos musicais), Nossa Capela Pontifícia, como todos sabem, 

admite o canto musical, desde que seja sério, decente e devoto, nunca admitiu o 

órgão, como apontado pelo padre Mabillon, dizendo: "No domingo Trindade, 

testemunhamos a Capela Pontifícia, como se chama, etc. Nessas cerimônias, não 

são utilizados órgãos musicais, mas apenas música vocal, de ritmo severo, é 

admitida com cantochão "(Mabillon, Museo Itálico, Volume 1, página 47, § 17). 

Grancolas relata que, mesmo em nossos dias, há na França algumas Igrejas 

destacadas que não usam nas funções sagradas nem o órgão nem a música 

figurativa: "No entanto, há hoje as extraordinárias Igrejas da Gália que 

ignoram o uso de órgãos e da música "(Grancolas, comentário histórico do 

Breviário romano, capítulo 17). 

A ilustre Igreja de Lyon, sempre oposta às novidades, seguindo o exemplo da 

Capela Pontifícia até hoje, nunca quis apresentar o uso do órgão: "Do que foi dito, 

entende-se que os instrumentos musicais não foram admitidos desde o início 

nem em todos os lugares. Na verdade, mesmo agora, em Roma, na Capela do 



Sumo Pontífice, os Ofícios solenes são sempre celebrados sem instrumentos, e a 

Igreja de Lyon, que ignora as inovações, sempre rejeitou o órgão e ainda não o 

recebeu " . Estas são as palavras do cardeal Bona no seu tratado De Divina 

Psalmodia (capítulo 17, § 2, n. ° 5). 

Sendo assim, todos podem facilmente imaginar qual será a opinião dos 

peregrinos de regiões que não usam instrumentos musicais sobre nós, e que, 

vindo até nós e em nossas cidades, ouvirá o som nas igrejas, como fazem em 

teatros e outros lugares seculares. Certamente também haverá estrangeiros 

pertencentes a regiões onde, nas igrejas, cantos e instrumentos musicais são 

usados, como acontece em algumas de nossas regiões; Mas se esses homens são 

sábios e animados pela verdadeira piedade, certamente ficarão desapontados por 

não encontrar na música e nas músicas de nossas Igrejas o remédio que 

desejavam aplicar para curar o mal que se enfurecia em casa. De fato, deixando 

de lado a disputa que vê nos opositores divididos em dois campos (aqueles que 

condenam e detestam nas igrejas o uso de cantos e instrumentos musicais e, por 

outro lado, aqueles que o aprovam e o louvam), certamente não há quem não 

deseje uma certa diferenciação entre o canto eclesiástico e as melodias teatrais, e 

que não reconhece que o uso do canto teatral e profano não deve ser tolerado nas 

Igrejas. 

 

4. Dizemos que há alguns que tentaram novamente e outros que agora tentam 

novamente o uso nas Igrejas de canto harmônico com instrumentos musicais. O 

príncipe destes pode de alguma forma ser considerado o abade Elredo, da mesma 

época e discípulo de São Bernardo, que no livro 2 de seu trabalho intitulado 

Speculum Charitatis, escreve: "De onde eles vêm, embora os tipos e figuras 

tenham cessado, de onde vêm para as igrejas tantos órgãos, tantos címbalos? 

Para isso, por graça, aquela respiração terrível que sai do fole e que expressa 

mais o rugido do trovão do que a suavidade da música? Qual é a contração e 

fragmentação da voz? O último canta com acompanhamento, o outro canta 

sozinho, um terceiro canta em um tom mais alto, um quarto finalmente divide 

algumas notas médias e os trunca" (capítulo 23, volume 23, da Biblioteca dos 

Padres, na página 118). 

Não nos comprometemos a afirmar que, na época de Santo Tomás de Aquino, não 

havia em alguma Igreja o uso do canto musical acompanhado de instrumentos 

musicais. No entanto, pode-se dizer que esse costume não existia nas Igrejas 

conhecidas pelo Doutor Angélico; e, portanto, parece que ele não era favorável a 

esse tipo de música. De fato, lidando com a questão na Summa teológica (2, 2, 

quest 91, artigo 2) "se nos louvores divinos devemos usar a música", ele responde 

sim. Mas para a quarta objeção, que ele formulou, que a Igreja não usa 

instrumentos musicais divinos como a cítara e a harpa em louvor, para não 

parecer querer julgar - de acordo com o que lemos no Salmo: "Confitemini 

Domino in cythara, in psalterio decem chordarum psallite illi; Comemore o 

Senhor na cítara, com harpa de dez cordas seja louvado"- ele responde: "Esses 

instrumentos musicais excitam prazer ao invés de se dispuserem para a piedade 

interiormente; No Antigo Testamento, eles eram usados porque o povo era mais 



grosseiro e carnal, e era necessário atraí-lo por meio desses instrumentos, como 

com as promessas terrenas". Ele também acrescenta que os instrumentos do 

Antigo Testamento tinham valor para os tipos ou prefiguram certas realidades: 

"Também porque esses instrumentos materiais representavam outras coisas". 

Do Sumo Pontífice Marcello II, conta a história que ele havia decidido abolir a 

música nas Igrejas, reduzindo o canto eclesiástico ao cantus firmus. Isto pode ser 

visto lendo a vida do dito Pontífice, escrito por Pietro Polidori, um escritor tardio, 

e já Beneficiato da Basílica de San Pietro, e um homem conhecido entre os 

literatos. 

Em nossos dias, vimos que o cardeal Tomasi, um homem de grande virtude, um 

ilustre liturgista, não queria o som musical, em sua Igreja titular de San Martino 

ai Monti, no dia da festa deste Santo, em cuja honra a Igreja é dedicado. Ele não 

queria música nem na Missa nem nas Vésperas, mas ordenou que, nas funções 

sagradas, o cantochão fosse usado, como é feito pelos religiosos. 

 

5. Dissemos que há alguns que aprovam o uso do canto musical e o som dos 

instrumentos nos Ofícios Divinos. Na verdade, no mesmo século em que o 

louvado Abate Elredo vivia, Giovanni Sariberiense, Bispo de Chartres, também 

era famoso, que em seu Policratius (livro 1, capítulo 6) elogia a música 

instrumental e a música vocal acompanhada de instrumentos : "Para elevar os 

costumes e atrair os espíritos para a adoração do Senhor, em uma felicidade 

saudável, os Santos Padres estimaram bem recorrer não apenas à concentração 

dos homens, mas também à harmonia dos instrumentos: desde que isso 

acontecesse para que serviu para unir mais ao Senhor e aumentar o respeito 

pela Igreja ". Sant'Antonino na sua Somma não rejeita o uso do canto figurativo 

nos Ofícios Divinos: "O canto ainda, nos Ofícios Divinos, foi estabelecido pelos 

Santos Doutores, Gregório Magno, Ambrósio e outros. Quem apresentou o 

canto a mais vozes nos Ofícios Eclesiásticos, ignoro-o. Esta música parece feita 

mais para fazer cócegas nas orelhas do que para alimentar a devoção, mesmo 

que uma mente devotada possa obter frutos também ao ouvir essa música" 

(parte 3, título 8, capítulo 4, parágrafo 12). E um pouco mais adiante, admite não 

só o órgão nos Ofícios Divinos, mas também outros instrumentos musicais: "O 

som dos órgãos e dos outros instrumentos começou a ser usado com frutos, no 

louvor de Deus, pelo Profeta Davi". 

O Pontífice Marcello II certamente decidiu banir das igrejas cantando música e 

instrumentos musicais, mas Giovanni Pier Luigi de Palestrina, Maestro da Capela 

da Basílica do Vaticano, compôs uma peça musical, para ser usada na santa Missa 

solene, com uma arte tão excelente que leva os homens à devoção e recolhimento. 

O Sumo Pontífice ouviu esta música em uma Missa, a qual ele participou, e 

mudou de opinião, recuando do que ele já havia feito. Documentos antigos 

citados por Andrea Adami no Prefácio Histórico das Observações sobre a Capela 

Pontifícia (página 11) atestam isso. 

No Concílio de Trento foi decidido eliminar a música das Igrejas, mas o 

Imperador Ferdinando, com seus legados, anunciou que o canto musical, ou 



figurativo, serviu como uma incitação à devoção à piedade dos fiéis e favoreceu a 

piedade, mitigou o já preparado Decreto; e agora este decreto está na sessão 22, 

sob o título: De observandis et evitandis em celebratione Missae. Com isso, 

apenas as músicas foram excluídas dos templos sagrados em que, "no som e na 

música, se mostre algo de obscurecido ou impuro". 

O fato é relatado por Grancolas em seu louvável Commentário (página 56) e pelo 

Cardeal Pallavicino na História do Concílio (livro 22, capítulo 5, nº 14). 

Certamente, escritores eclesiásticos de grande nome seguem a mesma sentença 

com bom grado. O venerável Cardeal Bellarmino no Volume 4 de suas 

Controvérsias, no livro 1 De bonis operibus em particulari, cap. 17, no final, 

ensina que o uso de órgãos deve ser mantido nas Igrejas, mas que outros 

instrumentos musicais não devem ser facilmente admitidos: "A partir disso, 

como o órgão deve ser preservado nas Igrejas em consideração com os fracos, 

então outros instrumentos não devem ser introduzidos levemente ". 

Também o Cardeal Gaetano é desta opinião, e em sua Somma, na voz do órgão, 

ele escreve: "O uso do órgão, embora para a Igreja seja uma novidade - inclusive 

a Igreja Romana até agora não a usa na presença do Pontífice - é, no entanto, 

legítimo ter em conta os fiéis ainda carnais e imperfeitos ". 

O venerável cardeal Baronio, no ano 60 de Cristo [de seus Anais], escreve: "Na 

verdade, ninguém pode razoavelmente desaprovar que, após muitos séculos, o 

uso na Igreja dos órgãos tenha sido introduzido, instrumentos feitos de juncos 

de diferentes tamanhos juntos unidos ". 

Cardeal Bona, em De Divina Psalmodia, cap. 17, a respeito dos órgãos utilizados 

nas Igrejas, diz: "Não devemos condenar um uso moderado deles. (...) O som do 

órgão traz alegria às mentes tristes dos homens, e lembra a alegria da cidade 

celestial, agita o preguiçoso, recria o diligente, provoca o justo ao amor, lembra 

os pecadores do arrependimento". 

O Suarez (tomo 2 De Religione, no livro 4 De Horis Canonicis, capítulo 8, n. ° 5) 

ressalta que a palavra órgão não se refere apenas a esse instrumento musical 

particular que hoje é geralmente chamado de órgão - o que antes era advertido 

por Santo Isidoro no livro 2 Originum, cap. 20: "A palavra órgão geralmente 

indica todos os instrumentos musicais" -; dizendo que o órgão pode ser usado 

em igrejas, entende-se que outros instrumentos musicais podem ser usados. 

Silvio (tomo 3 de suas obras em 2, 2 de Santo Tomás, capítulo 91, artigo 2) não 

rejeita o canto harmônico ou figurativo das Igrejas: "Portanto, o cântico 

eclesiástico deve ser muito bem executado, seja o chamado de cantochão ou 

gregoriano , que é propriamente o cântico eclesiástico, seja o que se introduziu 

mais tarde na Igreja, e que se chama música figurativa ou harmoniosa ". E um 

pouco mais adiante diz: "No entanto, depois de muitos séculos, acolheu-se o uso 

de instrumentos musicais para acompanhar o Ofício Eclesiástico, e isso não 

deve ser reprovado". 

Bellotte, no livro De Ritibus Ecclesiae Laudunensis (página 209, n. ° 8), depois 

de ter falado longamente e meticulosamente sobre instrumentos musicais, que às 



vezes são utilizados nos Ofícios Divinos; e, depois de ter demonstrado que, nos 

tempos antigos, esses instrumentos não eram utilizados nas Igrejas, ele acredita 

que o motivo desse antigo costume deve ser considerado à necessidade que levou 

os cristãos a permanecerem tão longe dos ritos profanos dos pagãos quanto 

possível, sendo que, nos teatros, festivais, sacrifícios, instrumentos musicais 

eram usados. 

"Portanto, diz Bellotte, não se deve ver uma impropriedade nos próprios 

instrumentos musicais, se a Igreja usou cantores em música e instrumentos 

musicais apenas nos últimos séculos. A razão é apenas no fato de que os pagãos 

usaram instrumentos musicais semelhantes para fins torpes e imorais, 

precisamente nos teatros, nos banquetes e nos sacrifícios ". 

Persico, em seu tratado De Divino e Ecclesiastico Officio (na questão 5, 7) escreve 

sobre o canto nas Igrejas: "Em segundo lugar, digo: embora no canto orgânico 

ou figurativo, muitos abusos possam ser introduzidos - como em qualquer caso, 

acontece em todas as outras cerimônias eclesiásticas - mas é, por si só, lícita e 

sem nenhuma razão proibida, quando é realizada de maneira regulada, devota 

e decente ". 

 

A questão 6, número 3, argumenta que "o uso universal de tocar o órgão e outros 

instrumentos musicais durante os Ofícios Divinos é um uso digno de louvor e 

muito útil para elevar as almas de pessoas imperfeitas à contemplação de 

Deus". 

O uso de instrumentos harmônicos, figurativos e musicais, tanto nas missas 

quanto nas vésperas e em outras funções da Igreja, é agora tão extenso que 

também chegou ao Paraguai. 

Sendo esses novos fiéis das Américas dotados de extraordinária propensão e 

habilidade para o canto musical e para o som dos instrumentos musicais, tanto 

para aprender com a arte musical, os Missionários utilizam essa tendência para 

aproximá-los da Fé Cristã, através da torta e músicas dedicadas. De modo que, 

no presente, não há quase nenhuma lacuna, tanto na música como no som, entre 

as Missas e Vésperas da nossa casa com as das regiões acima mencionadas. Isto é 

o que o abade Muratori relata, reportando relacionamentos dignos de fé, em seu 

trabalho: Descrição das Missões do Paraguai (capítulo 12). 

 

6. Também dissemos que não há quem não condene o canto teatral nas Igrejas e 

que não deseja uma diferenciação entre o canto sagrado da Igreja e o canto 

profano das cenas. Famoso é o texto de São Jerônimo, relatado no cânone 

Cantantes: "Cantando e fundindo em seus corações para o Senhor. Ouçam isso 

os adolescentes; Aqueles que têm na Igreja o dever de salmodiar. Não basta 

cantar em louvor a Deus com o som da voz, mas é necessário unir o coração. 

Nem a moda dos atores teatrais deve manchar a garganta e os lábios de suave 

bálsamo para que na Igreja se façam ouvir melodias e canções teatrais" 

(distinção 92). 



A autoridade de São Jerônimo foi invocada abusivamente por aqueles que, com 

muita audácia, queriam remover todo tipo de canto das Igrejas. Mas Santo 

Tomás, no lugar já mencionado, responde, à segunda objeção derivada do texto 

de São Jerônimo: "Quanto à segunda objeção, deve notar-se que São Jerônimo 

não condena a música, mas repreende os que nas igrejas cantam como eles 

cantariam em um teatro ". 

 

São Nicezio, no livro De Psalmodiae bono (capítulo 3, Volume 1 do Spicilegio), 

descreve a música que deve ser usada nas Igrejas: "Use um som e uma canção de 

salmodia que esteja em conformidade com a santidade da religião e não mais 

expressões da canção trágica; Isso lhes fará parecer cristãos verdadeiros, e não 

e não é bom ressoar os sons teatrais; que o conduz à compunção dos pecados". 

Os Padres do Concílio de Toledo (reunidos no ano de 1566, na ação 3, no capítulo 

11 do Volume 10 da Coleção dos Concilios de Arduíno), depois de ter falado sobre 

a qualidade da música a ser usada nas Igrejas, concluem: "É absolutamente 

necessário evitar que o som musical traga no canto do divino algo teatral; ou 

que evoque amores profanos e atos guerreiros, como só  faz a música clássica ". 

Numerosos e sábios escritores, que condenam severamente a paciente tolerância 

nas igrejas, no som e no canto teatral, não faltam e pedem que esse abuso seja 

retirado das Igrejas. 

Se consulte o Casadio (De veteribus sacris Christianorum ritibus, capítulo 34) e 

o Abade Lodovico Antonio Muratori (Antiqua Romana Liturgia tomo I, 

dissertação De rebus liturgicis, capítulo 22, até o fim). 

E para terminar nosso comentário sobre este tópico, a saber, o abuso de concertos 

teatrais nas Igrejas (o que é evidente e não requer palavras para prová-lo), basta 

mencionar que todos aqueles que mencionamos acima, como favoráveis ao canto 

figurativo e o uso de instrumentos musicais nas Igrejas, eles claramente dizem e 

atestam ter sempre em seus escritos pretendido e desejado excluir essa música e 

aquele som dos teatros. Canção e som que eles, como os outros, condenam e 

depreciam. Quando eles professaram ser favoráveis ao canto e ao som, eles 

sempre entenderam um canto e um som adequado para as Igrejas, e o que 

conduzia o povo à devoção. Esta intenção de todos pode se conhecer lendo seus 

escritos. 

 

7. Estabeleceu que, uma vez que o costume do canto harmonioso ou figurativo e 

dos instrumentos musicais nos Ofícios Eclesiásticos já foi introduzido, apenas o 

abuso é condenado; Bingamo (Delle Origini Ecclesiastiche, Volume 6, livro 14, 

parágrafo 16), embora seja um autor heterodoxo, concorda; segue-se que é 

necessário estudar diligentemente o que é o uso correto e o abuso. 

Reconhecemos que, para nos fazer bem, como nos propusemos, precisamos da 

experiência musical de que alguns dos nossos santos e pregadores ilustres, como 

Gregório Magno, Leão II, Leão IX e Vitor III. Mas não tivemos tempo nem a 



oportunidade de aprender música. No entanto, nos contentaremos em dizer 

algumas coisas derivadas das Constituições de Nossos Predecessores e dos 

escritos de homens virtuosos e eruditos. 

Para prosseguir, no entanto, com ordem, falaremos antes de tudo o que se deve 

cantar nas Igrejas. Então, falaremos sobre o caminho e o método que deve ser 

mantido na música. Finalmente trataremos sobre os instrumentos musicais 

adequados para as Igrejas, e que devem ser tocados nos templos sagrados. 

8. Guglielmo Durando, que viveu sob o Pontificado de Nicolau III, no seu tratado 

De modo Generalis Concili i celebrandi (capítulo 19), reprova abertamente o uso, 

então freqüente, dessas cantilenas chamados motetes: "Parece muito oportuno 

remover da Igreja o canto não devota e desordenada de motetes e outras coisas 

similares". Mais tarde, o Papa João XXII, Nosso Predecessor, promulgou seu 

Decretal, que começa com as palavras Docta Sanctorum e que está entre as 

comunas extravagantes, sob o título De vita et honestate Clericorum. Neste 

Decretal, o Papa se opõe à canção dos motetes no vernáculo: "Às vezes se coloca 

motetes em linguagem vulgar". 

Os teólogos investigaram gênero de cantiletes ou motetes que geralmente são 

cantados nas igrejas. Um deles,  Paludano (Sentenças, livro IV, parágrafo 15, q.5, 

artigo 2), considerou a canção dos motetes como uma espécie de música teatral e 

repreende aqueles que a usam: "aqueles, isto é, que nas solenidades cantam 

motetes, porque o canto (nas igrejas) não deve ser semelhante ao das 

tragédias". 

Suárez (De Religione, Volume 2, Livro 4, De Horis Canonicis, Capítulo 13, nº 16) 

parece favorável à canção dos motetes, mesmo os que tenham sido escritos em 

língua vernácula, desde que sejam sérios e devotos. Para provar o quanto afirma, 

infere o costume e o uso de algumas Igrejas governadas por prelados sábios, que 

não condenam esses cânticos ou carmas modulados. Ele também acrescenta que, 

nos primeiros dias da Igreja, cada membro dos fiéis cantava no templo os hinos 

piedosos e devotos que ele mesmo havia composto; e que esse antigo costume 

serve, de certa forma, para aprovar o uso de motetes. 

Ao prever a objeção que pode ser movida desses cantos modulados semelhantes, 

chamados motetes, permanecendo interrompida a salmodia eclesiástica, então 

responde: "Essa interrupção ou pausa, que para esse fato vem se estabelecer 

entre as partes de uma Hora (canônico), não deve ser condenado. Esta parte do 

trabalho permanece moralmente inquebrável, por causa da devoção que essa 

canção propõe provocar. Assim, esta canção pode ser considerada como uma 

preparação para o trabalho que se segue, e como uma conclusão solene e digna 

do trabalho anterior, e como um ornamento de toda a Hora". 

O Sumo Pontífice Alexandre VII, no ano de 1657, emitiu uma Constituição, que 

começa com as palavras Piae sollicitudinis, e que é a trigésima sexta entre as 

Constituições deste Pontífice. Neste documento, o Papa ordena a não se cantar, 

no tempo dos ofícios divinos, e no momento em que nas igrejas o Sacramento da 

Eucaristia é exposto à veneração pública dos fiéis, nenhuma canção que não seja 

feito de palavras tiradas do breviário ou Missal Romano. Essas canções podem 



ser derivadas do trabalho próprio ou comum da solenidade de cada dia, ou da 

festa do Santo; essas passagens também podem ser removidas das Sagradas 

Escrituras ou das obras dos Santos Padres, mas primeiro devem ser submetidas 

à revisão e aprovação da Sagrada Congregação dos Ritos. 

A partir desta Constituição Pontifícia parece, sem qualquer dúvida, que a canção 

dos motetes, composta seguindo as normas prescritas pelo mesmo Alexandre VII, 

Nosso Predecessor, e revisada e aprovada pela Sagrada Congregação dos Ritos, 

foi declarada legítima. Esta Constituição de Alexandre VII foi confirmada pelo 

Venerável Servo de Deus Inocencio XI, em decreto de 3 de dezembro de 1678. 

No entanto, tendo-se havido alguma dúvida sobre o significado e interpretação 

da Constituição de Alexandre e o decreto de Inocêncio XI, o nosso predecessor o 

Papa Inocêncio XII emitiu, de 20 de Agosto, 1692, um novo decreto, que é a 

septagésima sexta de sua Bullarium. Este decreto, que dissipa a confusão causada 

pela diversidade das interpretações, e esclarecendo toda a questão, 

absolutamente proibe o canto de todas as canções ou motetos. Nas santas Missas 

solenes, permitidas somente, além do canto do Glória e do Símbolo, poder-se 

cantar o Introito, o Gradual e o Ofertório. Nas vésperas, ele não admitiu nenhuma 

mudança, nem mesmo mínima, nas Antífonas que são ditas no início e no final 

de cada Salmo. 

 

Ele também queria e ordenou que os cantores de música seguissem as regras do 

Coro em todos os aspectos e que se conformassem perfeitamente. E, uma vez que 

não é permitido adicionar algo ao Ofício ou à Missa no coro, isso também proibiu 

os músicos, e só permitiu extrair do Ofício e da Missa na solenidade do Santíssimo 

Sacramento do Corpo do Senhor - isto é, dos hinos de Santo Tomás ou das 

antífonas, ou de outras passagens do Breviário do Missal Romano - algum verso 

ou motete, sem mudar as palavras e cantar, para provocar a devoção nos fiéis, 

durante a elevação da sagrada Hóstia, ou quando está exposto à veneração e à 

adoração pública. 

 

9. Depois de ter regulamentado o uso de canções ou versos ou motetes cantados, 

deve-se admitir que já havia sido feito muito para remover as canções de teatro 

das Igrejas, mas também é necessário confessar que isso não era suficiente para 

alcançar o objetivo desejado. 

Ainda era possível, e isso ainda é feito para Nossa tristeza, cantar todas as partes 

que são permitidas e que são cantadas nas Missas e Vésperas, como foi relatado 

(ou seja, Glória, Símbolo, Introito, o Gradual, o Ofertório e todo o resto), mas de 

forma teatral e com um barulho de palco. 

O grande bispo Guglielmo Lindano, em seu Panoplia Evangelica, no livro 4, cap. 

78, não se opõe ao canto musical nas Igrejas, mas desaprova as muitas repetições 

e confusão de vozes, e propõe, na Igreja, uma música adequada às coisas que são 

cantadas: "Eu sei bem, ele diz, que alguns julgam mais conveniente para 

conservar a música, com instrumentos e músicos. Gostaria de dar o meu 



consentimento para eles, se, ao mesmo tempo, substituirem o método, 

atualmente em vigor em todos os lugares nas igrejas, por um método mais sério, 

mais aderente às coisas e, se não estiver mais próximo da pronúncia do que da 

melodia, pelo menos, esteja mais adaptada às coisas que são cantadas e mais 

em harmonia com elas ". 

Em seu trabalho Rhetorica caelestis (livro I, capítulo 5), Dresselio escreve 

apropriadamente: "Aqui, os músicos, seja dito com sua paz, agora prevalecem 

nas Igrejas uma espécie de canto novo, excêntrico, picado, dançável e 

certamente não muito religioso; mais adequado ao teatro e à dança do que ao 

Templo. Se busca o artifício e o primeiro desejo de orar e cantar é perdido. Nós 

cuidamos de despertar a curiosidade, mas na realidade negligenciamos a 

piedade. O que é na verdade esse novo e dançante o modo de cantar, se não uma 

comédia, em que os cantores se transformam em atores? Eles executam: agora 

um sozinho, agora em dois, agora todos juntos, e dialogam uns com os outros 

com a música; então, uma vez que domina sozinha, e pouco depois, outros o 

seguem ". 

Um escritor moderno, Benedetto Girolamo Feijo ou, Mestre Geral da Ordem de 

São Bento em Espanha, no Theatrum Criticalum universal, o discurso 14, 

baseado na experiência e no conhecimento das notas musicais, indica o método a 

seguir para a obtenção de composições musicais para as Igrejas , bastante 

diferente dos concertos musicais dos teatros. 

Mas aqui nos contentaremos em lembrar - tendo em conta as prescrições dos 

Concílios Sagrados e os julgamentos dos escritores de autoridade - que o canto 

musical dos teatros é feito de uma maneira (como foi relatado) que ao público, 

ouvindo as peças musicais, traz prazeres, se aproveita o artifício da música, 

exaltado pela melodia, pela música em si; Você aprecia a doçura das várias vozes, 

sem perceber, na maioria dos casos, o significado exato das palavras. Não é assim 

que deve ser no cântico eclesiástico; De fato, nesse sentido deve ser visado. 

No cântico eclesiástico, devemos primeiro cuidar de obter uma audição perfeita e 

clara das palavras. Nas Igrejas, de fato, a música é bem-vinda para elevar as 

mentes dos homens a Deus, como ensina Isidoro no livro I de De Eclesiasticis 

Officiis, cap. 5: "É usado pela Igreja o entoar e cantar melodias doces para 

induzir as mentes mais facilmente à compunção"; isso não pode ser alcançado 

se as palavras não forem compreeendidas. 

O Concílio de Cambrai (realizado em 1565, sob o Título 6, Capítulo 4, Volume 10, 

p. 582 da Coleção de Arduino) prescreve assim: "Além disso, o que deve ser 

cantado no coro é destinado a instruir; portanto que se cante de modo a ser 

entendido pela mente ". 

No Concílio de Colónia (reunido em 1536, no capítulo 12 da De officiis privatis), 

lemos o seguinte: "Em algumas Igrejas se veio a comenter o abuso de omitir ou 

encurtar, para favorecer a harmonia da música e do som, o que era o mais 

importante. E a parte mais importante é constituída precisamente pela 

recitação das palavras dos Profetas, dos Apóstolos, ou Epístola, do Símbolo da 

fé, do Prefácio ou ação de graças e da Oração do Senhor. Por sua importância, 



esses textos devem ser, como todos os outros, cantados de maneira muito clara 

e inteligível ". 

No primeiro Concílio de Milão (realizado no ano de 1565, na Parte 2, nº 51 da 

Coleção de Arduino, p. 687), lemos: "Nos Ofícios Divinos e, em geral, nas Igrejas, 

você não deve cantar ou tocar coisas profanas; As coisas sagradas devem então 

ser cantadas sem uma inclinação de voz, sem sons mais guturais do que labiais; 

nunca deve ser usado um tom de canto sentimental. A música e o som são sérios, 

devotos, claros, adequados à casa de Deus e adequados aos louvores divinos; 

Certifique-se de que aqueles que ouvem entendam as palavras e se movam para 

a devoção ". 

Sobre o assunto tratado aqui, há palavras muito sérias dos Padres convocados no 

ano de 1566 para o Concílio de Toledo (Ação 3, capítulo 2, página 1164 da Coleção 

de Arduino): "Uma vez que tudo isso é cantado nas Igrejas para louvar a Deus, 

deve para ser cantado de forma a encorajar a instrução dos fiéis, na medida do 

possível, e deve ser um meio de regular a piedade e devoção e encorajar as 

mentes dos ouvintes fiéis a prestar adoração a Deus e a desejar coisas celestiais; 

Os bispos cuidem, que, admitindo no coro musical, a prática de variações 

melódicas em que as vozes se misturam de acordo com diferentes ordens, as 

palavras dos salmos e das outras partes que são cantadas, não fiquem 

incompreendidas e sufocadas por uma desordem. Por outro lado, os Bispos 

cultivem a chamada música orgânica, o que nos permite compreender as 

palavras das partes que são cantadas, e as mentes dos ouvintes sejam levadas 

a louvar a Deus mais pelas palavras pronunciadas do que pelas curvas 

curiosas". 

Isso justifica os lamentos expressados pelo bispo Lindano no texto citado 

(Panoplia Evangelica): "Nos nossos dias, a canção dos músicos é bastante feita 

para distrair, enganar, remover as mentes dos ouvintes, do que levá-los à 

piedade e aos desejos celestiais. Na verdade, eu lembro de ter participado, às 

vezes, dos louvores divinos de ter prestado grande atenção no canto para 

entender as palavras, mas não consegui entender nenhuma. Tudo era um 

emaranhado de sílabas repetidas, de vozes confusas; O sentido permaneceu 

submerso pelo que, mais do que cantando, era um clamor ensurdecedor, um 

ritmo quebrado ". 

Isso mostra quão sábio é o desejo e quão cautelosa é a exortação com que 

Dresselio, também no trabalho citado (Rethorica caelestis) exorta os músicos à 

devoção: "Revive, imploro-lhe, pelo menos, o primeiro fervor religioso na 

música sagrada. Se você se importar, se desejar honra divina, trabalhe para 

isso, trabalhe duro para esse propósito: isto é, que as palavras que são cantadas 

sejam compreendidas. Como pode ser bom ouvir no Templo uma variedade de 

sons, profusão de vozes, se a tudo isso falta uma alma, se eu não consigo 

entender o significado e as palavras, que a música deveria incutir-me?" 

Isso finalmente justifica a resposta dada pelo cardeal Domenico Capranica ao 

Sumo Pontífice Nicolau V, depois de ter testemunhado uma função sagrada e o 

Ofício Divino, tocado em uma canção musical, de modo que as palavras não 



puderam ser ouvidas. O Pontífice perguntou ao cardeal o que pensava de tal 

música; A resposta que o cardeal deu pode ser lida em Poggio, na Vida deste 

Cardeal, publicada por Baluzio, no Miscellanea (livro 3, § 18, p289). 

O grande Santo Agostinho conta de si mesmo que, quando ouviu os hinos 

cantados suavemente na Igreja, ele chorou imediatamente: "Como chorei entre 

os hinos e as vossas canções, profundamente movidas para as vozes de sua 

Igreja, ecoando calmamente! Essas vozes se ecoavam em meus ouvidos, 

derramando a verdade do meu no meu coração, inflamando-o de piedade. 

Daqui vieram sentimentos de devoção, e as lágrimas fluíram, e me fizeram 

bem!"(Confissões, livro 9, capítulo 6). Mas então o escrúpulo do grande amado se 

sentiu quando ele ouviu cantar os hinos nas igrejas, como se fosse uma ofensa 

para Deus, e trazendo a severidade para desaprovar a canção mencionada, ele 

voltou ao primeiro pensamento de aprovação, porque sua alma foi movida , não 

só pela harmonia, mas pelas palavras que a harmonia acompanhou, como ele 

declarou abertamente (Confissões, livro 10, capítulo 33). 

Portanto, Agostinho chorou com ternura devotada, ouvindo os lábios sagrados 

cantando nas Igrejas e compreendendo bem as palavras acompanhadas pela 

música. Talvez ele choraria ainda se ouvisse alguma música das Igrejas hoje, mas 

ele não choraria por devoção, mas por dor, por  ouvir a música e não ouvir as 

palavras. 

 

10. Até agora, falamos sobre o canto musical; agora devemos falar do som do 

órgão musical e dos outros instrumentos, cujo uso, como dissemos acima, é 

admitido em algumas Igrejas. Também é necessário tratar o som, porque se a 

música não for teatral, o mesmo deve ser dito sobre o som. Os hebreus não 

precisavam dessa indagação, ou seja, estabelecer diferenças entre o canto no 

Templo e o canto profano nos teatros. De fato, é claro a partir das Escrituras que 

o canto e o som de instrumentos musicais foram usados no Templo, mas não nos 

teatros, como Calmet observa em sua dissertação acima da música dos judeus. 

Precisamos estabelecer limites entre o canto e o som da Igreja e os dos teatros. 

Devemos definir a diferença entre os dois, porque hoje a música figurativa ou 

harmoniosa, com o som dos instrumentos, é usada tanto nos teatros como nas 

igrejas. 

Tendo falado há muito sobre a música, continua a falar agora sobre o som. E para 

discutir com ordem, lidamos primeiro com instrumentos musicais, que podem 

ser tolerados nas igrejas; Em segundo lugar, falaremos sobre o som desses 

instrumentos geralmente acompanhados do canto; Em terceiro lugar, falaremos 

do som separado da música, que é a sinfonia instrumental. 

 

11. Como aos instrumentos, que podem ser tolerados em igrejas, o acima 

mencionado Bento Girolamo Feijó ou, no discurso mencionado anteriormente 

(Criticum Theatrum universal, de fala 14, par. 11, n. 43) admite os órgãos e outros 

instrumentos, mas gostaria de excluir a lira tetracorde (violinos), porque o arco 



torna os acordes harmoniosos, mas muito afiados, o que nos provoca em nós um 

riso bastante infantil, que não é uma veneração composta pelos mistérios 

sagrados e a lembrança. 

Bauldry (Manual de cerimônias sagradas, § I, Sec. 8, n. 14) não gostaria nas 

igrejas, com o órgão pneumático, como as trombetas ou instrumentos de sopro 

ou pneumáticos, "não soem, com o órgão , outros instrumentos musicais que não 

trombetas,  flautas ou cornetas". Pelo contrário, os Padres do Primeiro Concílio 

Provincial de Milão, realizada em San Carlo Borromeo, no título De Musica et 

Cantoribus, baniram das igrejas os instrumentos de sopro: "Na Igreja há apenas 

o órgão; as flautas, cornetas e qualquer outro instrumento musical são 

excluídos". 

Não falhamos em solicitar o conselho de homens prudentes e distinguidos 

mestres da música. De acordo com sua opinião, venerável Irmão, procure em suas 

Igrejas, se dentro delas se usam os instrumentos musicais, com o órgão, apenas 

os aqueles instrumentos que têm a tarefa de fortalecer e sustentar a voz dos 

cantores, assim como a cítara, o tetracorde maior e menor, o fagote, a viola, o 

violino. Em vez disso, os timpanos, os chifres de caça, as trombetas, os oboe, as 

flautas, os flautins, as harpas, os mandolins e instrumentos similares que fazem 

a música teatral serão excluídos. 

 

12. No caminho, então, de usar esses instrumentos que você pode admitir em 

música sacra, alertamos apenas que ser utilizados exclusivamente para apoiar o 

canto das palavras, de modo que cada vez mais o sentido delas imprima nas 

mentes dos ouvintes, e nas almas dos fiéis ansiosas por contemplar coisas 

espirituais e serem estimulads a amar mais a Deus e as coisas divinas. O Valenza, 

falando sobre a utilidade da música e dos instrumentos musicais, diz com razão: 

"Eles servem para reviver o fervor próprio e dos outros, especialmente os 

ásperos, que muitas vezes são fracos e devem ser levados ao gosto das 

realidades espirituais, não só por meio do canto vocal, mas também com o som 

do órgão e dos instrumentos musicais "(no Volume 3 em 2, 2 de Santo Tomas, 

seção 6, missão 9). 

No entanto, se os instrumentos tocam de forma contínua e, às vezes, eles 

silenciam, como são usados hoje, para permitir aos ouvintes ouvir as modulações 

harmoniosas, os episódios vibrantes das vozes, vulgarmente chamados de trinos; 

Se, pelo resto, eles não façam nada além de oprimir e enterrar as vozes do coro, e 

o significado das palavras, então o uso dos instrumentos não atinge o propósito 

desejado, torna-se inútil, mas permanece proibido e interditado. 

O Papa João XXII, na citou sua Extravagante Docta Sanctorum, entre abusos de 

música coloca o seguinte, que expressa com estas palavras: "Quebre a melodia 

com suspiros", ou seja, com soluços, como explicado por Carlo Dufresne em seu 

Glossário: Este nome indica aqueles modulações concisas, vulgarmente 

chamadas de trinos. 



O grande Bispo Lindano, no lugar citado, ataca o abuso de se cobrir, com o som 

dos instrumentos, as palavras dos cantores: "O clamor de trombas, o grito dos 

chifres, e vários outros barulhos, nada é omitido do que pode tornar 

imcompreensíveis as palavras que são cantadas, obscurecidass, enterrado seu 

significado". 

O piedoso e Cardeal Bona, em seu tantas vezes elogiado tratado De Divina 

Psalmodia (.. Ch 17, § 2, n 5), escreve sobre isso: "Antes de terminar, vou dar um 

aviso para os cantores da Igreja: eles servem para uma paixão ilícita que os 

Santos Padres ordenaram para ajudar a devoção. O som deve ser realizado de 

forma séria e moderada, para não absorver todas as faculdades da alma, mas 

para deixar a maior parte da atenção para entender o significado do que é 

cantado e dos sentimentos de piedade ". 

 

13. Finalmente, no que diz respeito às sinfonias, onde seu uso já é introduzido, 

eles podem tolerar-se, desde que sejam sérios e não provoquem, por causa de seu 

comprimento, tédio ou sérios inconvenientes para aqueles que estão no coro ou 

que trabalham ao Altar, nas Vésperas e nas Missas. Suarez fala dessas sinfonias: 

"A partir disso entendemos que, em si mesmo, não se deve condenar o uso de 

intercalar o som do órgão sem cantar para os Ofícios Divinos, usando apenas a 

música dos instrumentos com suavidade, como alguns momentos durante a 

Missa solene, ou nas Horas Canônicas, entre os Salmos. Nesses casos, esse som 

não faz parte do Ofício, e redunda em solenidade e veneração do próprio Ofício 

e para a elevação dos espíritos dos fiéis, para que eles possam se mover mais 

facilmente para a devoção. No entanto, embora nenhum canto vocal esteja 

associado a este som, é necessário que esse som seja sério e adequado para levar 

à devoção"(Suarez, De Religione, livro 4, capítulo 13, n ° 7). 

No entanto, não se deve esquecer que é muito indecoroso e já não pode ser 

tolerado, que algumas sinfonias sumptuosas e barulhentas são realizadas em 

alguns dias do ano, canções musicais realizadas nos Templos, completamente 

inaceitável para os Sacros Mistérios que a Igreja naquela época propõe a 

veneração dos fiéis. 

O zelo de que ele estava animado, levou o Mestre Geral da Ordem de São Bento 

em várias ocasiões à Espanha a protestar no discurso acima mencionado 

(Theatrum criticum universale, discurso 14, § 9) contra as arias e os recitativos, 

também usados ao cantar as Lamentações do Profeta Jeremias, cuja recitação é 

feita pela Igreja prescrita nos dias da Semana Santa, e em que ora se chora a 

destruição da cidade de Jerusalém pelos caldeus, ora a desolação do mundo pelos 

pecados, ora a aflição da Igreja militante em perseguições, ora as angústias do 

nosso Redentor em suas dores. 

Enquanto estava sentado na cadeira apostólica, nosso Santo Predecessor Pio V, a 

Igreja de Lucca foi governada por Alexandre, o mais zeloso Bispo da disciplina 

eclesiástica. Ele observou que durante a Semana Santa, realizaram-se concertos 

solenes nas igrejas com inúmeros cantores e o som de vários instrumentos. Isso 

não foi de todo adequado ao sentimento de tristeza das funções sagradas que são 



celebradas naqueles dias. Para ouvir tais apresentações, reuniram uma grande 

multidão ávida de homens e mulheres, e graves pecados e escândalos 

aconteceram. O Bispo com seu edito proibiu esses concertos na Semana Santa e 

nos três dias após a Páscoa. Uma vez que alguns, isentos da jurisdição episcopal, 

fingiram não ser obrigados a obedecer ao Bispo, ele encaminhou o assunto ao 

Sumo Pontífice Pio V, que respondeu com um resumo, datado de 4 de abril de 

1571. 

O Papa deplora a cegueira das mentes humanas e dos homens carnais, não só nos 

dias santos, mas especialmente naqueles estabelecidos pela Igreja de maneira 

especial para venerar a memória da Paixão de Cristo Senhor, ao colocarem de 

lado a piedade e a pureza sincera da mente, se deixem levar pelos prazeres do 

mundo e se deixem abandonar e dominar pelas paixões. "Isto - diz ele - sempre 

deve ser evitado, em cada período sagrado, mas deve ser evitado de maneira 

muito especial nesse período de tempo estabelecido pela Igreja para comemorar 

a Paixão do Senhor. Naquele tempo, por outro lado, é muito apropriado que 

todos os cristãos voltem suas mentes para a contemplação do benefício tão 

grande e excelente que o Nosso Redentor nos oferece e que eles devem ser livres 

e imunes a todas as impurezas de coração e sentidos ". 

Ele então relata o abuso introduzido na Igreja de Lucca para fazer escolhas na 

Semana Santa de bons músicos e reunir todo tipo de instrumentos para realizar 

solenes concertos musicais. Ele diz ao Bispo: "Recentemente, com grande 

arrependimento, aprendemos que, nesta cidade, onde você exerce o cargo de 

Bispo, há um abuso muito detestável, ou seja, realizar concertos nas Igrejas, 

durante a Semana Santa, com a reunião de cantores escolhidos e de todos os 

tipos de instrumentos. Nesses concertos, mais do que no Divino Ofício, uma 

multidão de homens jovens de ambos os sexos se precipita, atraída por uma 

verdadeira paixão, e a experiência mostrou que pecados sérios são cometidos e 

que não ocorrem escândalos menos sérios ". 

Finalmente, ele elogia a ordem do bispo e, baseando-se nos decretos do 

Sacrosanto Concílio de Trento, declara que esta ordem também estende e obriga 

as Igrejas que dizem estar isentas da autoridade do Ordinário, por privilégio 

apostólico ou por qualquer outro motivo. 

No Concílio Romano (realizado recentemente em Roma, no ano de 1726, sob o 

Título 15, nº 6), vários decretos são lidos sobre o uso de cantos e instrumentos 

musicais, durante o Advento, nos domingos da Quaresma e durante o funeral dos 

mortos. Isso nem precisa ser mencionado. 

 

14. Recordamos ter lido que o imperador Carlos Magno, tendo proposto 

regulamentar o cântico eclesiástico às regras artísticas, que nas igrejas da Gália 

era executado de forma desordenada e áspera, pediu ao Papa Adriano I para 

enviar de Roma pessoas educadas na música da igreja. Esses enviados 

introduziram facilmente a Canção Romana no Reino dos Gauleses, como todos 

podem aprender lendo as notícias de Paolo Diacono (Vita di San Gregorio, livro 

2, capítulo 9); em Rodolfo de Tongres (De Canonum observantia, suporte 12); 



em Sant'Antonino (Summa Historica, parte 2, título 12, capítulo 3). O Monaco 

d'Angoulême (Vida de Carlomagno, capítulo 8), também diz que os cantores que 

vieram de Roma ensinaram nos gauleses a arte de tocar o órgão musical, que 

havia sido introduzido no reino da Gália sob o Rei Pepino . 

Uma vez que é habitual e regra geral que a cidade de Roma deve preceder, por 

exemplo e ensinar, todas as outras cidades, no que diz respeito aos Ritos Sagrados 

e outras coisas eclesiásticas: a história também o confirma, como confirma o que 

agora narramos de Carlos Magno, que queria introduzir cântico eclesiástico em 

seu Reino, ele o fez vir de Roma, em vez de sua própria sede. 

Esse fato nos insta urgentemente e nos estimula a desaparecer completamente e 

a todos os abusos que foram introduzidos no canto eclesiástico, e que 

condenamos acima; para fazê-los desaparecer de todas as igrejas, se fosse 

possível, mas de maneira especial pelas Igrejas da cidade de Roma. 

E como não deixamos de  dar as ordens necessárias e oportunas ao Nosso Cardeal 

Vigário em Roma, então você, Venerável Irmão, não deixe de publicar, se 

necessário, edictos e leis, que estejam em harmonia com esta Nossa Circular e 

com isso regule o cântico eclesiástico de acordo com as disposições prescritas 

estabelecidas nesta nossa carta, para que a reforma da música eclesiástica 

finalmente comece. 

Esta reforma já era ardentemente desejada e suspirada por muitos, de modo que 

já há cem anos Giovanni Battista Doni, um patrício florentino, escreveu em um 

tratado, De Praestantia Musicae veteris (livro I, p.49): "As coisas estão agora 

nesse ponto, que não encontra alguém que estabeleça uma lei rígida que proíba 

essa canção quase afeminada e suave, que foi introduzida em todos os lugares; 

ninguém vê a necessidade de impor uma disciplina sobre essas melodias 

afetadas, prolíficas e muitas vezes áridas; ninguém que não esteja convencido 

de que os dias da festa solene e os edifícios sagrados perderiam fervor e não 

seriam mais freqüentados se não ecoassem com músicas suaves e, muitas vezes, 

não muito decentes, e por causa da grande confusão de vozes e sons que 

competem uns com os outros ". 

 

15. Dizemos "se necessário", sabendo que sabemos muito bem que no Estado 

Eclesiástico existem algumas Cidades em que há necessidade de reformar a 

música das Igrejas; e há outras cidades que não têm essa necessidade. 

Nós tememos, no entanto, e estamos profundamente preocupados, que em 

algumas cidades, as igrejas e os altares sagrados precisam de uma limpeza 

necessária e a decoração necessária. Em muitas catedrais e igrejas colegiadas, o 

canto coral precisará ser reformado, e bem, de acordo com as regras que damos 

acima. 

Se for necessário na sua Diocese, você deve colocar toda a diligência e solicitude 

possível para corrigir tais abusos. 



Gostaria o Céu que, em todas as dioceses de nosso estado, os sacerdotes 

celebrassem o sacrossanto Sacrifício da Missa com aquele devoto decoro 

extrínseco, que é devido! Para que todo sacerdote se apresente em público vestido 

de sacerdote; e, com o vestido decente do corpo, também com essas maneiras de 

fazer, com aquele modéstimo e com toda a decoração apropriada de um 

eclesiástico! 

 

Sobre este assunto, não adicionaremos nada mais, tendo já tratado 

extensivamente em Nossa Notificação XIV (§ 4 e 6, livro 2 edição italiana, que é 

XXXIV na edição latina) e na Notificação IV (Volume 4, edição italiana, que é o 

LXXI na edição latina): a estes nos referimos àqueles que são lembretes da 

disciplina eclesiástica. 

Terminamos estimulando seu zelo sacerdotal lembrando-o de que  não há algo 

que se manifesta mais para os homens, se as igrejas são mal conduzidas e mal 

governadas por bispos, do que ver sacerdotes executar funções sagradas ferindo 

ou omitindo as cerimônias eclesiásticas, trajando roupas indecente, ou não  

absolutamente adequadas à dignidade sacerdotal, realizando tudo com 

precipitação e negligência. 

Estas coisas caem sob os olhos de todos, se oferecem ao julgamento tanto dos 

habitantes do lugar como a dos estrangeiros. Especialmente aqueles que vêm de 

regiões onde os sacerdotes usam roupas convenientes e celebram a missa com 

devota devoção. 

O piedoso e sábio Cardeal Belarmino, não sem lágrimas lamentou: "É também a 

causa de muito choro que os mistérios sagrados sejam tratados de modo 

impróprio, por negligência e impiedade de alguns sacerdotes. Aqueles que o 

fazem demonstram que não acreditam que a Majestade do Senhor esteja 

presente. Então, alguns celebram a Missa sem espírito, sem carinho, sem medo 

e tremor, com uma precipitação incrível! Eles agem como se não acreditassem 

na presença de Cristo, o Senhor, e como se não acreditassem que Cristo, o 

Senhor, os vê ". 

Depois de algumas outras considerações, o cardeal Bellarmino continua: "Eu sei 

que na Igreja de Deus há muitos sacerdotes excelentes e muito religiosos, que 

celebram os Mistérios Divinos com um coração puro e com roupas muito 

limpas. Para isso, todos devem dar graças a Deus. Mas também há aqueles que 

se movem para lágrimas, e eles não são poucos, cujo exterior sórdido mostra a 

turpitude ea impureza de sua alma ". 

 

Enquanto isso, abraçamo-lo, ó Venerável Irmão, no amor de Cristo, e conceda-

lhe a Bênção Apostólica e ao Rebanho aos Seus cuidados. 

Dado em Roma, em Santa Maria Maggiore, 19 de fevereiro de 1749, o nono ano 

de Nosso Pontificado.  

Papa Bento XIV 


