Santo, na voz dos arcanjos e serafins, fazia
estremecer até as dobradiças das portas do Templo.
O canto do Santo não pode ser substituído por
outro canto. Porém, ele deve conter a fórmula que o
Missal Romano apresenta. Nem todo canto do Santo
que cantamos em nossas Missas são apropriados. É
necessário que as equipes de canto se aprimorem na
execução deste canto.
Que ao cantar o Santo, os nossos corações
exultem de alegria, unidos numa só voz, formando
um festivo coro, proclamando a glória de Deus, que
merece todo o nosso louvor!
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O Santo

Assim como o Prefácio inicia-se sempre com o
mesmo diálogo, também o seu final é sempre igual,
culminando com a significativa aclamação: “Santo,
Santo, Santo, Senhor, Deus do Universo! O céu e a
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas
alturas!”.
O Santo, é das partes mais antigas incorporadas
à Missa. É a aclamação mais importante da Oração
Eucarística. O Santo conclui o Prefácio, quando o
sacerdote que preside a celebração convoca toda a
Assembleia para unir suas vozes humanas às dos
anjos e santos, que não cessam de cantar ao Deus
que é Santo. O Santo é cantado por toda a
Assembleia.
Toda a Assembleia louva o Senhor Deus,

retomando aquelas palavras que, conforme o profeta
Isaías, foram pronunciadas pelos serafins diante do
trono da majestade divina:
“No ano em que morreu o rei Ozias, vi o
Senhor sentado em trono alto e majestoso. A
orla de seu manto enchia o templo. Acima
dele se erguiam serafins, cada qual com seis
asas. Duas cobriam-lhes o rosto, duas o
corpo, e duas serviam para voar. Exclamavam
um para o outro: 'Santo, santo, santo é o Senhor
dos exércitos, a terra inteira está repleta de sua
glória'” (Is 6,1-3).
Já a segunda parte do Santo utiliza a mesma
aclamação do povo diante de Jesus quando de sua
última entrada em Jerusalém:
“As multidões na frente e atrás dele clamavam:
'Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em
nome do Senhor! Hosana no mais alto dos
céus!'”
Na aclamação do Santo, a Igreja, unindo sua voz
à dos anjos, convoca toda a natureza para louvar o
Pai, “Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra

proclamam a vossa glória! Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor.”
O Santo é um hino-aclamação: hino solene e
aclamação jubilosa, expressão vibrante de alegria,
quase como um grito intraduzível, como se o céu se
abrisse, permitindo-nos vislumbrar a glória do
Senhor e participar do coro dos serafins, feito de sons
inefáveis, no seu perene louvor ao Deus três vezes
santo. Nesta solene aclamação, os santos do céu e a
Igreja da terra unem suas vozes, num grande
concerto, para aclamar a santidade de Deus. Clima de
festa e júbilo, o céu como que invade a terra, e esta
sobe ao céu, formando o cântico da unidade.
Por três vezes repetida, a aclamação “Santo”
reforça a plenitude da santidade de Deus, diante de
quem expressamos todo o encantamento, toda a
benção e toda a ação de graças. É como se
disséssemos que Deus é “Santíssimo”.
Por isso, não condiz cantar o Santo sem
entusiasmo, com vozes fracas, uma melodia que não
convença nem traduza a riqueza bíblica do texto, que
é aclamação jubilosa, alegria incontida, o cântico do
céu, por isso deve revestir-se de uma música forte,
vibrante, plena... O texto de Isaías diz que o canto do

