EQUIPA ZELADORA DA IGREJA
Importância do serviço prestado
As zeladoras são responsáveis pela limpeza e pela decoração floral da Igreja paroquial e dos altares
da Igreja. É uma tarefa discreta, mas fundamental ao conforto, beleza, dignidade e asseio dos
templos e das celebrações. Se a primeira impressão que recebemos, quando entramos numa igreja,
for a de uma "casa" da comunidade que está realmente cuidada e valorizada, sentir-nos-emos
muito melhor nela.
A primeira preocupação é a de uma igreja limpa e ordenada. Que não haja sujidade, que os bancos
estejam alinhados, que não haja lixo acumulado em algum recanto, que não haja imagens de
santos colocadas de qualquer maneira, que as plantas e as flores não estejam murchas... Tem que
se notar que há pessoas que se preocupam por aquela igreja, que a sentem sua, que não querem
para ela o que não quereriam para a sua casa...
Na igreja tem de se estar bem. Isto é, tem de se poder estar de tal maneira que as condições
materiais não distraiam, mas facilitem aquilo que vamos fazer ali.
«É necessário que, em tudo quanto tenha a ver com a Eucaristia, haja gosto pela beleza; dever-se-á ter respeito e
cuidado também pelos paramentos, as alfaias, os vasos sagrados, para que, interligados de forma orgânica e
ordenada, alimentem o enlevo pelo mistério de Deus, manifestem a unidade da fé e reforcem a devoção» (Bento
XVI, Sacramentum Caritatis, 41).
Com o seu serviço humilde e simples as zeladoras dão um contributo, para que, «na liturgia, brilhe a beleza do
mistério pascal, pelo qual o próprio Cristo nos atrai a Si e chama à comunhão. Em Jesus, contemplamos a beleza e o
esplendor das origens.
Referimo-nos aqui a este atributo da beleza, vista não enquanto mero esteticismo, mas como modalidade com que
a verdade do amor de Deus em Cristo nos alcança, fascina e arrebata, fazendo-nos sair de nós mesmos e atraindonos assim para a nossa verdadeira vocação: o amor. A beleza da liturgia pertence a este mistério; é expressão
excelsa da glória de Deus e, de certa forma, constitui o céu que desce à terra. A beleza não é um factor decorativo
da acção litúrgica, mas seu elemento constitutivo, enquanto atributo do próprio Deus e da sua revelação.
Tudo isto nos há-de tornar conscientes da atenção que se deve prestar à acção litúrgica para que brilhe segundo a
sua própria natureza» (Bento XVI, Sacramentum Caritatis, 35).

Normas da Instrução Geral do Missal Romano, sobre a ornamentação
292. Na ornamentação da igreja deve tender-se mais para a simplicidade do que para a ostentação.
Na escolha dos elementos decorativos, procure-se a verdade das coisas e o que contribua para a
formação dos fiéis e para a dignidade de todo o lugar sagrado.
295. O presbitério é o lugar onde sobressai o altar, onde se proclama a palavra de Deus e onde o
sacerdote, o diácono e os outros ministros exercem as suas funções. Deve distinguir-se
oportunamente da nave da igreja, ou por uma certa elevação, ou pela sua estrutura e ornamento
especial. Deve ser suficientemente espaçoso para que a celebração da Eucaristia se desenrole
comodamente e possa ser vista.
296. O altar, em que se torna presente sob os sinais sacramentais o sacrifício da cruz, é também a
mesa do Senhor, na qual o povo de Deus é chamado a participar quando é convocado para a Missa;
o altar é também o centro da acção de graças celebrada na Eucaristia.
297. A celebração da Eucaristia em lugar sagrado faz-se sobre o altar; fora do lugar sagrado,
também pode ser celebrada sobre uma mesa adequada, coberta sempre com uma toalha e o
corporal, e com a cruz e os candelabros.
299. Onde for possível, o altar principal deve ser construído afastado da parede, de modo a
permitir andar em volta dele e celebrar a Missa de frente para o povo. Pela sua localização, há-de
ser o centro de convergência, para o qual espontaneamente se dirijam as atenções de toda a
assembleia dos fiéis. Normalmente deve ser fixo e dedicado.

302. Mantenha-se oportunamente o uso de colocar sob o altar que vai ser dedicado relíquias de
Santos, ainda que não sejam Mártires. Mas tenha-se o cuidado de verificar a autenticidade dessas
relíquias.
303. Na construção de novas igrejas deve erigir-se um só altar, que significa na assembleia dos fiéis
que há um só Cristo e que a Eucaristia da Igreja é só uma. Nas igrejas já construídas, quando nelas
existir um altar antigo situado de tal modo que torne difícil a participação do povo, e que não se
possa transferir sem detrimento dos valores artísticos, construa-se com arte outro altar fixo,
devidamente dedicado, e realizem-se apenas nele as celebrações sagradas. Para não desviar a
atenção dos fiéis do novo altar, não se adorne de modo especial o altar antigo.
304. Pela reverência devida à celebração do memorial do Senhor e ao banquete em que é
distribuído o Corpo e o Sangue de Cristo, o altar sobre o qual se celebra deve ser coberto ao menos
com uma toalha de cor branca, que, pela sua forma, tamanho e ornato, deve estar em harmonia
com a estrutura do altar.
305. Haja moderação na ornamentação do altar. No tempo do Advento ornamente-se o altar com
flores com a moderação que convém à índole deste tempo, de modo a não antecipar a plena
alegria do Natal do Senhor. No tempo da Quaresma não é permitido adornar o altar com flores.
Exceptuam-se, porém, o domingo Laetare (IV da Quaresma), as solenidades e as festas. A
ornamentação com flores deve ser sempre sóbria e, em vez de as pôr sobre a mesa do altar,
disponham-se junto dele.
306. Sobre a mesa do altar, apenas se podem colocar as coisas necessárias para a celebração da
Missa, ou seja, o Evangeliário desde o início da celebração até à proclamação do Evangelho; e
desde a apresentação dos dons até à purificação dos vasos, o cálice com a patena, a píxide, se for
precisa, e ainda o corporal, o sanguinho e o Missal. Além disso, devem dispor-se discretamente os
instrumentos porventura necessários para amplificar a voz do sacerdote.
307. Os castiçais prescritos para cada acção litúrgica, em sinal de veneração e de celebração festiva
(cf. n. 117), dispõem-se em cima do próprio altar ou em volta dele, como for mais conveniente, de
acordo com a estrutura quer do altar quer do presbitério, de modo a formar um todo harmónico e
a não impedir os fiéis de verem facilmente o que no altar se realiza ou o que nele se coloca.
308. Sobre o altar ou junto dele coloca-se também uma cruz, com a imagem de Cristo crucificado,
que a assembleia possa ver bem. Convém que, mesmo fora das acções litúrgicas, permaneça junto
do altar uma tal cruz, para recordar aos fiéis a paixão salvadora do Senhor.

Breves notas sobre o modo de exercer bem esta tarefa
- Os arranjos florais não devem ser, em si mesmos, o pólo atractivo, nem despertar excessiva
atenção, pois estão em função e a realçar outros elementos mais importantes. Isto é, ao olhar um
belo arranjo floral do ambão, o que se quer destacar é a importância e beleza da Palavra de Deus
que se proclama no ambão e não das flores; o mesmo do altar, do sacrário, de uma imagem, etc.
Os arranjos colocam-se para despertar a atenção de outras coisas mais importantes.
- Os arranjos florais têm, portanto, uma função indicativa, orientadora, isto é, a sua função é
apontar para outros elementos. Por isso, o excesso de flores junto ao altar, ao ambão, ao sacrário,
a uma imagem… pode prejudicar, se obscurece, se esconde o que se pretende destacar, se chama
demasiado a atenção sobre si.
- Deverá ter-se em conta a harmonia do conjunto. Por isso, é importante que, quer sejam as
mesmas pessoas a arranjar os diversos lugares, sejam distintas, haja um esforço por conseguir a
unidade e o equilíbrio: nas cores, no tipo de flores, na quantidade.
- Usar sempre flores naturais. Para Deus, o belo é natural, nunca artificial.
- Nem todos os espaços da igreja têm que ser adornados. Por exemplo: os bancos, uma escadaria,
uma janela… não têm que se alindar com flores, não são elementos prioritários no espaço litúrgico,
mas de segunda importância.
- Evitar qualquer tipo de ostentação, tentação que pode ocorrer sobretudo em dias de festa,
casamentos, etc. Na igreja, a beleza deve ser marcada sempre pela nobre simplicidade. Além disso,
devem evitar-se gastos excessivos e supérfluos; a igreja deve manifestar a pobreza e simplicidade
também neste aspeto.

