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A “MISSA ANTECIPADA” 

OU SÁBADO VERSUS DOMINGO 

 

Por Pe. Christophe Legrier 

(publicado em FIDELITER – Maio-Junho de 2009) 

 

Vinte séculos de história da Igreja acostumaram os cristãos a santificar o Dia do Senhor 

pela assistência à missa de domingo. E uma medida canônica é que veio modificar essa prática 

tradicional. Em 1983, o novo Código de Direito Canônico autorizou a celebração da missa 

dominical no sábado à noite. Daí por diante, leia-se, tornava possível cumprir o preceito assistindo à 

missa ―no próprio dia da festa ou na noite do dia anterior‖ (c. 1248, § 1º). 

 

REPOUSAR-SE PARA MELHOR REZAR 

 

A lei da Igreja referente ao domingo é dupla: assistir à santa missa e abster-se das obras 

proibidas (servis, comerciais...). Há, pois, duas obrigações: a primeira visa diretamente ao culto de 

Deus; a segunda, ao repouso do homem. Essas duas obrigações não coabitam por acaso. A lei da 

Igreja visa promover tanto o culto divino, quanto o repouso do homem, mas o segundo é destinado, 

principalmente, a favorecer o primeiro. Se se dissocia as duas obrigações, se se passa a considerar a 

privação das obras servis sem pensar no culto divino, aí então há de se falar em férias, em lazer ou 

em RTT
1
, e não, evidentemente, em repouso dominical. 

A Igreja sempre entendeu o preceito dominical, colocando o repouso a serviço do culto. 

O melhor meio de se provar isso é interrogar as testemunhas autorizadas da Tradição. 

Consultemos primeiro o Catecismo do Concílio de Trento [Catecismo Romano – Parte 

IV, cap. 4]. ―Estas palavras [proibição das obras servis] nos ensinam, antes de tudo, a evitar 

categoricamente o que possa de qualquer maneira impedir o culto divino. É fácil reconhecer a 

proibição de qualquer obra servil (...) porque distrai nosso espírito do culto a Deus, fim determinado 

pelo preceito‖ (§ 21). Está muito claro. 

Todavia, como um péssimo preconceito paira sobre os espíritos atuais, preconceito que 

afirma que a Igreja do Concílio de Trento era uma Igreja muito afastada das origens, vamos dar um 

                                                 
1
 Redução do Tempo de Trabalho. 
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salto até o século VI, para aí ouvir a voz do Concílio de Agda (506): ―Ordenamos aos fiéis, por um 

preceito especial, assistir à Missa toda no domingo, e não deixar [a igreja] antes da bênção do 

padre‖. Vê-se aqui também a insistência sobre o culto divino. 

Entremos agora na era das perseguições. Nossos ancestres na fé santificavam naquela 

época o domingo sem que houvesse obrigatoriamente repouso dominical (será preciso para isso ir 

ao século IV, com o nascimento do Estado cristão). Em 305, o Concílio de Elvira ameaça de 

excomunhão os que deixarem de ir, por três vezes seguidas, à missa de domingo. Por volta de 230, a 

Didascália (texto sírio ou palestino) dirige-se aos cristãos com uma bela eloqüência: ―Abandonai 

tudo no dia do Senhor e acorrei com diligência às vossas igrejas, porque lá está vosso louvor (a 

Deus). Senão, qual escusa terão, diante de Deus, os que não se reúnem, no dia do Senhor, para ouvir 

a palavra de vida e se nutrir com o alimento divino que permanece eternamente?‖ Voltemos ainda 

mais no tempo: encontramos no século II a Apologia de São Justino, explicando que os cristãos se 

reúnem ―no dia do sol‖ (isto é, no domingo) para render o culto a Deus. Todas essas testemunhas 

mostram que, na santificação do domingo, o culto rendido a Deus sempre ocupou o primeiro lugar. 

 

UMA REFORMA PASSO A PASSO 

 

A inovação introduzida no novo Direito Canônico foi precedida de vários pedidos e 

autorizações. Os primeiros aparecem no início do pontificado de Paulo VI
2
. Depois, uma Instrução

3
 

fixa em 1967 as regras dessa celebração. Em 1968, a faculdade de autorizar a missa antecipada foi 

confiada a cada bispo diocesano. E, em 1983, a inovação fez sua entrada triunfal no novo Direito 

Canônico, no cânon 1248, § 1º. 

É preciso recordar o contexto no qual essa novidade nasceu. Uma palavra resume o 

estado de espírito dos homens da Igreja nos anos 60: Aggiornamento, isto é, segundo alguns, a 

adaptação à sociedade moderna. Há uma boa e uma má adaptação. Adaptar-se a um contexto que 

não se teve escolha é permitido: a Igreja esteve sempre adaptada às circunstâncias que lhe 

impunham as sociedades às quais ela ainda não havia anunciado o Evangelho (―cristianizadas‖) — 

ou que ela não podia mais manter sob o reino de Cristo
4
. Adaptar-se a princípios nefastos adotando-

os não é permitido: a Igreja não pode adotar um estado de espírito contrário à sua missão e ao 

                                                 
2
 21 de junho de 1963 – 6 de agosto de 1978. 

3
 Eucharisticum Mysterium, SRC, 25 de maio de 1967. 

4
 Um exemplo de adaptação legítima: a missa do domingo à noite. Tradicionalmente, a missa dominical ocupava o lugar 

de honra: a manhã. O Papa Pio XII, todavia, autorizou que se celebrasse essa missa à noite, não para adotar o espírito do 

mundo, mas por razões de bem comum: para os encarcerados, impedidos pelo regulamento de assistir à missa de manhã 

(1946); para os operários obrigados a trabalhar no domingo de manhã (1947); para os padres impedidos de celebrar suas 

três missas de manhã (1947). 
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espírito de Deus. Ora o Aggiornamento dos anos 60 é mais do que uma adaptação ao mundo 

moderno, ele consiste em uma adoção do espírito moderno. A missa dominical antecipada é uma 

bela ilustração disso e os textos abaixo vão no-lo mostrar. 

 

DO SKI AO SINDICATO 

 

Uma nota da Comissão episcopal (francesa) de liturgia, datada de 15 de janeiro de 1969, 

dá os motivos que levaram a autorizar as missas de sábado à noite. ―No mundo tal qual se apresenta 

hoje, há, no domingo, cristãos que estão em estado de lazer, há cristãos que trabalham‖ (sic). 

Examinemos esses motivos detalhadamente. 

Primeiro, quanto aos cristãos em ―estado de lazer‖. Há primeiramente os que ―querem 

evitar a fatiga do domingo de manhã, no que se refere a preparar a família toda para a missa, ou os 

que recebem amigos não-católicos e querem passar o dia todo com eles‖. Depois, há os que saem 

no final de semana: ―é o caso dos jovens ou adultos que fazem parte de grupos cujas atividades de 

lazer começam muito cedo no domingo de manhã ou que se dirigem a lugares onde não há missa 

(ski...)‖. Ou ainda, ―é o caso de pessoas ou famílias que, tendo saído no sábado à tarde, ou mesmo 

na sexta-feira à noite (...) poderão dispor de todo o seu domingo para atividades de lazer‖. Enfim, 

vem o caso do cônjuge não-católico, a quem se poderá consagrar todo o seu domingo: ―Nos lares 

em que um dos cônjuges não é católico, o cônjuge católico poderá participar da missa no sábado à 

noite e se dedicar a seu cônjuge todo o dia de domingo...‖ 

Quanto aos que estão ―em estado de trabalho‖, há primeiramente aqueles cuja profissão 

torna difícil a assistência à missa (motivo sério, mas já resolvido em grande parte por Pio XII); há, 

em segundo lugar, ―a mãe de família que suas ocupações preenchem o domingo‖; há, por fim, os 

―cristãos engajados nas estruturas sociais, políticas, sindicais ou outras mais e que estão em 

reuniões na hora da missa paroquial ou que ocupam todo o dia de domingo‖. 

 

PRAIAS DO ATLÂNTICO 

 

Roma mesmo deu o tom. Em 1964, uma concessão é dada por causa do ―turismo‖ e do 

―esporte de equipe‖; em 1965, nova concessão concedida ao arcebispo de Argel, onde figuram os 

motivos de ―cultura‖, de ―viagem‖ e de ―legítimo descanso‖. De novo, em 1967, Paulo VI concede 

ao arcebispo de Bordeaux a possibilidade de antecipar a missa dominical para o sábado à noite, 
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porque ―muitos dos fiéis dirigem-se no domingo para as praias do Atlântico ou para os Pirineus e 

dificilmente podem assistir à missa...‖! 

Para realizar todas essas aspirações, o repouso dominical é a ocasião ideal. No entanto, 

com uma condição, que o culto rendido a Deus, a saber, a missa, não venha atrapalhar esse repouso. 

E eis aí o divórcio entre as duas obrigações! Pensa-se no repouso dominical, esquecendo-se de que 

ele está a serviço do culto divino. Doravante, o culto divino atrapalha o repouso do homem, 

passando este a ocupar, em detrimento daquele, o lugar de honra: ele atrapalha o esporte de equipe, 

o turismo, o veraneio (nas praias, nas montanhas); atrapalha as reuniões políticas e sindicais; 

atrapalha o não-católico (imaginem!); então se deve relegá-lo para o sábado à noite, para um lugar 

secundário, e a total inversão fica completa. O culto divino, que gozava de primazia, foi substituído 

agora pelo repouso do homem. Que bela adoção, na verdade, do espírito moderno, que coloca o 

homem no centro de tudo, e retira de Deus o lugar de primazia que Lhe é devido! 

Concluímos que a missa antecipada do sábado contribuiu, por sua vez, para a 

diminuição do conhecimento e da prática do preceito dominical. 

Esses motivos explicam por que, nas capelas da Fraternidade São Pio X, nenhuma missa 

celebrada no sábado à noite é missa dominical: a liturgia não é a do dia seguinte, mas é a do sábado. 

Se se está impedido de ir à missa no domingo de manhã, deve-se cumprir o preceito assistindo à 

missa no domingo à noite. E se o impedimento durar o dia todo do domingo, deve-se recorrer, 

então, às sábias e tradicionais regras da dispensa. 

A missa antecipada, sobretudo, antecipou... a ruína do domingo. Não antecipemos nada 

quanto a essa matéria. Domingo é domingo, não é sábado. La Palisse não teria dito de outra forma! 

 

 

Fonte: FIDELITER, Maio-Junho de 2009, n.º 189, p. 22-25 

Traduzido por Adilson Asamar. 

 


