Um tempo para cada coisa
"Aplainai na solidão as estradas do nosso Deus..." ( Is 40, 3)
Belíssimas palavras que ouvimos estes dias na Liturgia. Oportuno apelo
para que "na solidão" , ou seja, num resguardado lugar de nosso coração,
vivamos uma escuta sagrada que nos possibilite criar um caminho para
Deus. O Advento é mesmo um grito que vem do alto para estarmos
atentos ao que é essencial.
Andando pelas ruas já é possível notar as tensões naturais de um final
de ano. São muitas as preocupações que preparam as festas : roupas,
enfeites, alimentos para ceia etc. Iniciativas bonitas culturalmente , mas
que devem estar atentas ao elemento principal celebrado.No meio destas
tensões ...músicas que falam de um suposto Espírito de Natal ...O que
seria? Um espírito solidário ? Apenas para este momento?
Circunstancialmente? Algo para nos emocionar e sensibilizar
momentaneamente? A verdade é que se tem falado deste algo tão
abstratamente, num discurso um tanto evasivo, cada vez mais desconexo
da origem , da razão pela qual celebramos o Mistério do Natal.Tem muito
me assustado uma linguagem sobre o Natal que não fala de Jesus.
A Igreja propõe um tempo de preparação, o Santo Advento, que por
vezes também tem sido um pouco atropelado pelas simbologias natalinas
que precisam ser ressignificadas. Corremos o risco de perder a beleza da
Mistagogia deste tempo. Parece que precisamos superar o medo
do"roxo",o medo do fecundo silêncio, da profunda reflexão , do oportuno
mergulho na Palavra, um despertar à conversão através das profecias que
pode tornar o Natal mais frutuoso. É preciso adentrar este tempo com
maturidade , sem querer antecipar o Natal, vivermos os passos
necessários de preparação para ele. É necessária uma atenção ao que é
próprio para cada tempo das decorações aos cânticos que imprimem o
espírito litúrgico nas comunidades. Com alegria espiritual vivamos este
tempo, não tendo a extrema austeridade da Quaresma , mas não
perdendo a riqueza espiritual proposta pela tradição litúrgica de nossa
Igreja. Infelizmente tenho visto ambientes sagrados que não têm educado
os fiéis neste sentido, atropelando absurdamente a Liturgia do Advento
com excesso de simbologias natalinas . Devemos resguardar pelo menos
o ambiente litúrgico, para que ele não diga o que a Igreja ainda não está a
celebrar. "Há um tempo para cada coisa" como é citado no livro do
Eclesiástico.

