Formação litúrgica

Mística celebrativa (2)
Experiência que vem e que vai
Uma pessoa que cultiva a mística cristã não está por fora do tempo,
nem menos distante da terra. Nada do que é humano lhe é estranho.
A solidão está povoada de presenças e sua presença é agradável na
comunidade dos humanos.
Sofre os limites como todos os mortais, mas carrega consigo uma
força incontida de esperança. Sabe que não lhe faltarão cruzes no
caminho, mas também sabe que as cruzes do amor carregam a BoaNova da ressurreição.
O místico vive e celebra, celebra e vive, com os pés no chão e a vida
assegurada no Mistério Pascal.
Frei Luiz S. Turra, ofm Cap.*

“N

ão separe o homem, o que
Deus uniu” (Mt 19,6) –
Longe de querer desviar
o texto de Cristo de seu contexto,
fica bem lembrá-lo para evocar
também a aliança de Deus com
seu povo e do povo com seu Deus,
vivida no cotidiano e no momento
celebrativo. O viver cristão é a arte
do encontro na viva experiência
da aliança. A “mística esponsal”,
experiência que vai e vem, vem e
vai: da vida para a celebração e
da celebração para a vida, é tipicamente bíblica e cristã. Se existe
uma resposta amorosa da pessoa
a Deus é porque Ele nos amou e
nos ama primeiro.
Tantas vezes fazemos de nossas
celebrações uma ilha do sobrenatural dentro do mar agitado e
atormentado da vida real, como se
Deus privilegiasse alguns momentos de encontro e os outros fossem
relegados ao vazio. Esta distância
ou separação, que nós fazemos,
cria
um família
desconforto
global e vai
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corroendo o entusiasmo pela celebração e esvaziando o cotidiano
de seu vigor pascal.
A experiência mística não é uma
para o cotidiano e outra para o
momento celebrativo. Uma das
razões pelas quais a experiência
mística se tornou suspeita, até
mesmo em setores religiosos, é o
temor de que esta distancie quem a
vive da vida real com sua carga de
exigências, compromissos e lutas.
Uma leitura superficial da cena de
Marta e Maria (cf. Lc 10,38-42)
pode privilegiar o místico, a quem
cabe a melhor parte e menosprezar
quem se envolve com as lidas do
cotidiano.
Não faltam também aqueles que
encaram a mística como resultado
de uma ascese que nega os bens
da criação, mutila a realização da
pessoa e não permite estar de bem
com a vida. Estes não só desvirtuam a idéia de Deus, mas, o que é
pior, comprometem a relação com
Ele, como se Ele só pudesse se enriquecer à custa do empobrecimento

humano. Ao levar a sério o amar
a Deus com todo o coração, não
correrá o risco de que lhe falte
coração para amar a si mesmo e
amar os irmãos?
A verdadeira experiência da
mística cristã acontece num círculo
virtuoso que perpassa o cotidiano.
Nutre-se no encontro celebrativo
com a Palavra e a Eucaristia e leva
a Palavra e o Pão para a vida e a
missão. Esta dinâmica vai nos educando para cultivar justas relações
que ajustam a vida e a convivência
segundo a vontade de Deus. Ninguém melhor integrado no real,
mais comprometido e esperançoso,
nem mais motivado a celebrar do
que o místico cristão.
O que nos ensina
o Concílio Vaticano II
É do Mistério Pascal que se
nutre a mística cristã. “Se Cristo
não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé”
(1Cor 15,14). O Concílio Vaticano
II situa o Mistério Pascal como
fundamento e chave interpretativa
de nossa vida cristã e de todo o
culto cristão. Este mistério ocupa
posição central na Constituição
sobre a liturgia (SC – Sacrosanctum
Concilium 5-6) e em toda a reforma litúrgica após o Concílio. O
banquete eucarístico é o memorial
do Mistério Pascal (SC 45). Dele
todos os sacramentos recebem sua
eficácia e significado e, os próprios
sacramentais, por meio dos quais
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a graça, nele contida, flui atingindo os acontecimentos da vida,
santificando-os (SC 61).
Como a Páscoa judaica, também
a liturgia cristã movimenta-se em
três dimensões que integram as
dimensões do tempo e da História
na dinâmica do Reino, no “já e no
ainda não”:
a) Memorial da ação salvífica
realizada uma vez por todas,
b) Atualização da salvação operada por ela,
c) Visão antecipada da plenitude,
que ainda está para vir.
O Mistério Pascal transpõe os
limites da liturgia para se tornar o
fundamento e o critério inspirador
de toda a vida moral e das opções
do cristão em qualquer nível, bem
como de toda a espiritualidade
cristã. É a partir deste mistério de
amor, em ação e transformação,
que brota a súplica confiante de
que Deus há de querer levar a
cumprimento pleno, para o corpo
inteiro, tudo o que já realizou na
Cabeça, para que se torne com
Cristo sacrifício agradável ao Pai
(cf. Oração Eucarística III e IV).
O que aprendemos para a vida

Na medida em que exercitamos
a verdadeira mística cristã, mais do
que a pretensão de querer colocar
o mistério na cabeça, mais do que
a ânsia de capitalizar verdades, somos chamados, em primeiro lugar,
a nos entregar ao mistério e nos
encantar, acolhendo a iniciativa
daquele que nos ama e nos cria
antes de o merecermos. Os antigos padres da Igreja nos ensinam
a fazer este caminho. “Quando
falam de mistério, mais do que
doutrinas, verdades reveladas e
noções teológicas, apontam para
algo que os tocava e atingia, mais
profundamente do que tais verdades: algo em que tais verdades
se tornam vida, ação e realidade
eficaz” (O. Casel). São Gregório de
Nisa confirma que a mística celebrativa nos põe em comunicação
de salvação através do rito. Santo
Ambrósio rezava: “Senhor, eu te

encontro nos teus mistérios”!
Quando exercitamos essa entrega
ao mistério do amor de Deus, fixamos o olhar do coração no Mistério
Pascal e entramos em sintonia com
Aquele “que passou pelo mundo
fazendo o bem a todos” (At 10,38).
Por Ele, com Ele e n’Ele a nossa
experiência mística se torna aquela
energia do Espírito que nos leva a
proclamar com Paulo apóstolo:
“Não nos cansemos de fazer o
bem” (Gl 6,9).
A alternância do cotidiano com
suas exigências práticas e concretas, às vezes suaves e às vezes duras
e pesadas, com os momentos fortes
de nossas celebrações, deverão nos
possibilitar a experiência pascal
que fecunde a fé e a vida e nos
torne fiéis no serviço do Reino,
que, antes de tudo, é de Deus.
Conclusão
Quando o Concílio define a li
turgia como “cume para o qual
tende a ação da Igreja e, ao mesmo
tempo, é a fonte de onde emana
toda a sua força” (SC 10), deixanos clara essa relação da liturgia
com a vida e da vida com a liturgia.
Nessa experiência que vem e que
vai, a mística se faz essa força in
tegradora que sempre ajuda a ter
olhos e ouvidos novos para um ver,
sentir, pensar e agir condizentes,
sempre mais conectados com Jesus
Cristo.
* Frei Luiz Turra, Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos.

Para refletir
• Como vive e age um místico cristão no cotidiano da vida?
• Como exercitamos a conexão da celebração com a vida e
da vida com a celebração?
• Como se pode fazer a experiência do mistério?
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