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O Advento

“A noite já vai adiantada, o dia vem chegando.” (Rm 13,12)

Igreja instituiu por volta
do século IV – assim como
existia em função da Páscoa a preparação da quaresma –,
o tempo do Advento, no inicio do
ano litúrgico, como período para
preparar o Natal.
“Adventus” em latim quer
dizer chegada, vinda ou presença.
Na linguagem do mundo antigo
indicava a chegada de um alto funcionário da corte; a manifestação
do imperador ou do rei que visitava
uma determinada província do seu
território; e na mentalidade bíblica
- apesar de a presença do Senhor
continuar no meio dos homens
com a sua morte e ressurreição,
através do Espírito Santo - indica
a chegada de Jesus na consumação
dos tempos, no final da história. Na
linguagem teológica esta realidade
e acontecimento é conhecido como
a Parusia do Senhor.
A espiritualidade teológica deste período está marcada por
uma dupla dimensão: inicialmente
a Igreja desperta em nós a consciência sobre a Parusia, ou a segunda
vinda do Senhor; e depois ela nos

ajuda a contemplarmos com um
olhar renovado o mistério do Natal
de Jesus. A primeira vinda ocorreu
há mais de dois mil anos atrás, de
forma silenciosa, discreta e com
pouquíssimos e insignificantes espectadores, numa gruta de Belém.
A segunda vinda será no final dos
tempos, gloriosa e reconhecida por
todos os homens da terra. Aquele
que foi julgado pelos homens virá
para julgar a humanidade e colocar
em evidencia a bondade ou maldade segundo o uso da liberdade,
e dos “talentos” recebidos do Senhor.
Sendo um tempo de preparação, o Advento não tem toda a
conotação penitencial, ainda que a
cor litúrgica seja a mesma, do caminho de conversão da quaresma,
porque este período está centrado
na presença entre nós do próprio
Filho Deus que entrou na história
através de Maria (Natal), mas que
permanece no Espírito Santo, até
a sua segunda vinda gloriosa no
mistério da Igreja, na consumação
final do cosmos e da história.
Outro elemento importan-
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te do tempo de Advento é a espera
como característica fundamental
da fé cristã. A esperança é uma virtude teologal, isto é, junto com a
fé e a caridade são dadas por Deus
para nossa configuração cristã. Esperamos confiantes, firmes, com
paciência e perseverança, a salvação e a glória eterna em nosso
Senhor Jesus Cristo. Segundo o
nosso amado Papa emérito Bento
XVI, na encíclica Spe Salvi (que
traduz: na esperança somos salvos), o caminho da esperança passa ou se realiza através dos chamados «lugares»: a oração, a ação, o
sofrimento e a lembrança do julgamento de Deus. Nestas realidades
aprendemos, exercitamos e aprofundamos a esperança cristã. Na
oração entramos no silêncio e contemplamos o mistério de Deus; na
ação agimos como filhos de Deus
que acreditam, amam e perdoam;
no sofrimento experimentamos a
nossa fragilidade e vulnerabilidade, mas crescemos na fé; e na lembrança do julgamento de Deus tomamos consciência do valor e dos
riscos da nossa liberdade, mas nos
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apoiamos na infinita misericórdia
com a qual o Senhor quer salvarnos.
Para finalizar esta reflexão,
recorremos a são Bernardo – que
lamentavelmente não tem o título
de Padre da Igreja –, um grande
monge do século XIII, que influenciou muito a sua época com a sua
vida e seus escritos, ele afirmou a
respeito do Advento: “Conhecemos uma tríplice vinda do Senhor.
Entre a primeira e a última há
uma vinda intermediária. Aquelas
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são visíveis, mas esta, não. Na primeira vinda o Senhor apareceu na
terra e conviveu com os homens.
Foi então, como ele próprio declara, que viram-no e não o quiseram
receber. Na última, todo homem
verá a salvação de Deus (Lc 3,6) e
olharão para aquele que transpassaram (Zc 12,10). A vinda intermediária é oculta e nela somente
os eleitos o veem em si mesmos e
recebem a salvação. Na primeira,
o Senhor veio na fraqueza da carne; na intermediária, vem espiri-

tualmente, manifestando o poder
de sua graça; na última, virá com
todo o esplendor da sua glória.
Esta vinda intermediária é, portanto, como um caminho que conduz da primeira à última; na primeira, Cristo foi nossa redenção;
na última, aparecerá como nossa
vida; na intermediária, é nosso repouso e consolação”.
Uma boa preparação através do Advento, para um santo e
fecundo Natal!
Pe. Carlos F. H. Sánchez.

Nosso Cardeal

“Agradeço ao Papa em nome de toda a Igreja pelo sinal de misericórdia
e amor que ele mostra pela Igreja do Brasil.” (Dom Sérgio da Rocha)

o último dia 19 de Novembro, o Arcebispo de
Brasília e presidente da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Sérgio da Rocha, foi criado cardeal pelo Papa Francisco,
na Basílica de São Pedro, no Vaticano.
O Papa encerrou o Ano da Misericórdia com esse Consistório
(reunião de cardeais), realizado
para criação de, além de Dom
Sérgio, 16 novos cardeais,
de 5 continentes diferentes.
Agora membro do
Colégio Cardinalício, com
outros 227 cardeais, nosso Arcebispo é o terceiro
mais novo do mundo, com
57 anos. Dom Sérgio foi ordenado sacerdote em Matão
(SP), no dia 14 de dezembro
de 1984, onde se tornou pároco, professor do Seminário Diocesano e diretor espiritual da Casa
de Teologia de Campinas. Ganhou os títulos de mestre e doutor em Teologia Moral na
Academia Alfonsiana de Roma. Foi também reitor
do Seminário de Filosofia de São Carlos antes de
ser eleito Bispo em 2001. Passou por Fortaleza e
Teresina, quando foi nomeado Arcebispo de Brasí-

†

lia em 2011 e presidente da CNBB em 2015.
Segundo o Código de Direito Canônico,
número 349: “Os Cardeais da Santa Igreja Romana constituem um Colégio peculiar, ao qual
compete assegurar a eleição do Romano Pontífice de acordo com o direito especial; os Cardeais também
assistem ao Romano Pontífice
agindo colegialmente, quando são convocados para tratar juntos as questões de
maior importância, ou individualmente nos diversos
ofícios que exercem, prestando ajuda ao Romano
Pontífice, principalmente
no cuidado cotidiano pela
Igreja universal.”
O Colégio Cardinalício é,
então, simbolicamente, o clero
da cidade de Roma, responsável pela eleição do sucessor de São
Pedro, escolhido entre um deles - com
menos de 80 anos - em um Conclave. O Papa
escolhe Dom Sérgio, portanto, como um servo fiel
de Roma, para formar parte do Sacro Colégio, cuidar da Igreja Universal, olhar pelas almas e ser um
sábio e submisso conselheiro do Sumo Pontífice.
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† Os Mártires do séc.XXI †
“Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.” (Lc 23,34)

Por: Roniston Sameneses.

T

razemos hoje o emocionante testemunho do
seminarista Roniston Sameneses, brasileiro
que esteve em missão vários anos na região
leste da África. Hoje reside em Brasília, no Seminário Redemptoris Mater, mas pretende voltar em 2017
para a Tanzânia. Aqui ele conta apenas um pedaço de
suas experiências, em um lugar completamente hostil
à fé católica. História que ele mesmo denomina como
“os mártires dos novos tempos”:
“É horripilante ver o massacre dos muçulmanos aos cristãos nos dias atuais. Duas religiões, Cristianismo e Islamismo,
que acreditam ter o
mesmo Deus e o mesmo patriarca Abraão,
vivem uma luta onde
uma deve submeterse a outra.
A mensagem
de Jesus Cristo sobre
“amar o inimigo e dar
a vida por ele” causou
um ódio tão grande
para os radicais do Islamismo que hoje sua
religião resume-se em tirar a vida de cristãos, judeus
e daqueles considerados infiéis. Eu tenho sido testemunha de muitos fatos ocorridos pelas redondezas do
leste da África, onde moro.
Lembro-me como se fosse hoje, quando há
dois anos atrás, próximo do Quênia, os radicais do
Islã entraram em uma universidade e mataram todos
os jovens que possuíam nomes bíblicos, deixando viver somente aqueles que possuíam nomes arábicos
ou comuns aos seguidores do Islã. Resultava naquela
Sexta-Feira Santa somente um novo Monte Calvário
com 300 corpos amontoados sem vida.
Sem falar dos padres assassinados quando
percorriam o caminho em direção as suas paróquias
para celebrar a missa, alguns desses até mesmo degolados sobre o próprio altar. Outros missionários,
maltratados, mantidos em cativeiro, violentados e humilhados simplesmente por serem cristãos.

E quando em uma de nossas cidades de missão, o Núncio Apostólico celebrou a inauguração de
uma nova Igreja Católica, de repente uma bomba explodiu no meio da multidão, matando pessoas e deixando muitas feridas. Sem falar dos inúmeros ataques
nos shoppings da cidade de Nairobi no Quênia. Toda
esta área de Tanzânia, Quênia e Zanzibar tem ocorrido verdadeiros filmes de Terror.
Penso que todos esses fatos de alguma forma
me convidam a perseverar mais ainda, todas estas
tragédias vendo tantos cristãos dando suas vidas pelo
nome de Jesus me convidam a não ter medo e fazer o
mesmo. Creio que os
mártires sofrem como
se já não houvesse
a dor, como se tudo
que
experimentassem fosse muito bom.
Principalmente quando começas a pensar
na paixão de Nosso
Senhor Jesus Cristo,
começas a ver as suas
dores, o seu sofrer.
Chega
um
momento, depois de
tantas experiências e cheio de zelo pelo Evangelho,
que desejamos viver no sofrimento com alegria, é
uma ânsia escandalosa. Mas eu não sei, passam uns
momentos assim que parece que o Senhor nos retira
todo o medo e encontramos um gosto tão grande em
aceitar o sofrimento a ponto de nos deixarmos matar,
porque o importante é Cristo.
Lembro-me dos santos que foram queimados na fogueira, de outros que lhe foram cortadas as
cabeças e de muitos que foram esquartejados. Eles
louvavam ao Senhor Jesus naqueles momentos de sofrimentos. Parece loucura, mas dá até vontade de experimentar o mesmo. Falo isto talvez porque eu nunca
experimentei de verdade o que é sentir medo! Mas o
que sinto dentro de mim é algo misterioso.
Quando lembro desses fatos, recordo do derramar de sangue dos santos, imediatamente penso nos
cristãos como o próprio Cristo, sofrido, cuspido, mal-
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tratado, flagelado novamente. E penso muito mais, na
tranquilidade e nas suas alegrias ao serem mortos. É
um sangue que grita, está vivo! Este é derramado para
a vida do mundo, os mártires são como regadores de
plantas, e seu sangue como água pura derramada neste imenso jardim que é o mundo. Pois uma planta sem
água não pode sobreviver, morrerá!
Não existem pessoas que experimentaram
com tão grande força o beijo de Nosso Senhor Jesus
como os mártires. E muito mais, não só experimentaram o beijo, mas viram o mesmo Cristo face a face.
Conheceram completamente a Cristo, viveram as
suas dores, com seus gritos tocaram as feridas abertas Dele, com seu amor beijaram o lado aberto Dele.
Em algum sentido o Islã nos dá cada dia novos santos
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mártires. É um favor terrível que nos fazem!
Os mártires descobriram que poderiam encontrar à Cristo todas as vezes que um decidia doar a sua
vida até a morte pelo outro. O mártir ama a todos sem
medida, morre por todos sem distinção, como Cristo.
O mártir, diante de seu próprio martírio, leva
consigo a água suficiente para regar o deserto mundo
presenteado pelo Senhor. É que na verdade o único
que não se nutre é o mártir, pois já não é ele, mas o
próprio Filho de Deus morrendo novamente.
O martírio é o beijo da morte, este é somente o
início de uma história de amor que durará para sempre
em outro mundo que eu não conheço. Enquanto isso,
eu vejo Cristo na pessoa dos cristãos fugindo como
ovelhas dos lobos ferozes que os querem devorar!”

O Ano Litúrgico

“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós” (João 1,14)

o mistério da Encarnação
do Verbo, celebramos a
entrada do Cristo na história, onde o próprio Deus sai da
eternidade para entrar e santificar
o nosso tempo. Esse tempo santificado é o fundamento do Ano Litúrgico na vida da Igreja.
O Tempo Litúrgico não é
uma repetição das mesmas festas
ano após ano, mas sim uma renovação das celebrações da vida do
Senhor que, por meio do Espírito Santo, “Beleza tão antiga e tão
nova” (Santo Agostinho), permanece na Santa Igreja, elevando esse
tempo à eternidade e esse espaço
ao infinito de Deus. Isso faz com
que, no nosso mundo, exista não
só um espaço sagrado (Templo),
como também um tempo sagrado
(Tempo Litúrgico).
Nesse Tempo se exaltam os
dias, as semanas e os próprios anos.
Dentro de um dia, a Igreja oferece
à Deus tudo que pode, pela Liturgia das Horas e, principalmente,
pelo Santo Sacrifício da Missa,
renovação da Paixão e Páscoa do
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o Evangelho de São João para o
Tempo Pascal. Fazendo com que,
em três anos, através da Liturgia
diária, a Igreja proclame toda a Palavra de Deus.
Cada ano é dividido em
três grandes ciclos: o Ciclo do Natal; o Tempo Comum (dividido em
duas partes, entre os dois outros ciclos); e o Ciclo da Páscoa. Ele têm
início na primeira semana do Advento e fim na última semana do
Tempo Comum, na Solenidade de
Senhor. Durante a semana, a Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do
exalta o Domingo, dia do Senhor, Universo.
que faz memória da Ressurreição
de Jesus, o “Oitavo Dia”, onde a
Paróquia São Pio
criação foi redimida. E o Ano ele. Terça a Sexta: 19h15
va, acima de todas as outras festas
. Sábado: 19h
Missas
e celebrações, a Páscoa do Senhor,
. Domingo: 8h-10h- 12h17h-19h-20h30
sacrifício realizado na história mas
renovado todos os dias, semanas e
. Terça a Sexta: 16h às
Confissões
18h30
anos no ceio da Igreja.
. Sábado: 9h às 12h
O Ano Litúrgico possui
. Segunda a Sexta: 8h
três ciclos: A, B e C. No Ano A Secretaria
às 19h
no qual entramos recentemente - é
. Sábado: 8h às 13h
proclamado o Evangelho de São
(61) 3344-8105 - EQRSW 1/2 - Lote
Mateus, no B o de São Marcos e
01 - Sudoeste (DF) - 70675-160
no C o de São Lucas. Reserva-se
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