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O TEMPO CRISTÃO
O tempo é a graça fundamental que Deus possa dar a alguém, pois é
sempre oportunidade de conversão e de construção da vida eterna.
No tempo, com ou sem saúde, com ou sem riqueza, o cristão pode
caminhar para o Pai; cf. Rm 2,4s.
Muitas pessoas, no fim da vida, gostariam de recomeçar ou de ter um
pouco mais de tempo...
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No cristianismo, o tempo tem uma importância fundamental. Dentro de
sua dimensão, foi criado o mundo; em seu âmbito, desenvolve-se a
história da Salvação, que tem seu ponto culminante na “plenitude do
tempo” da Encarnação e sua meta ao retorno glorioso do Filho de Deus
ao final dos tempos. Em Jesus Cristo. Verbo encarnado, o tempo
transforma-se numa dimensão de Deus que é eterno em Si mesmo.
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O tempo desempenha em todas as religiões um papel
importante, o qual depende das concepções religiosas.
O tempo divinizado: faz do próprio tempo um deus
Concepção encontrada nas religiões antigas.

O tempo, precursor de outra existência – uma vida depois da morte –
testemunhado pela primeira vez nos textos da pirâmides do antigo Egito.
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Examinemos algumas concepções de tempo hoje professadas:

1) a concepção hinduísta afirma que o tempo
está ligado às coisas materiais. Ora a matéria
é ilusória ou ma. Dai origina-se certo desprezo
do tempo. Este parece cíclico, marcado pelo
eterno retorno e pela reencarnação dos
espíritos; este ritmo escraviza o homem e
leva-o a querer emancipar-se dos grilhões do
tempo para mergulhar no nirvana ou coisa
semelhante.

2) A concepção tecnicista situa-se no polo contrário. O tempo é altamente
valorizado na medida em que permite ao homem produzir e consumir: são
divididos em triênios, quinquênios decênios nos quais há metas a atingir.
O tempo é descrito em relatórios de atividades, com suas estatísticas.
Todavia o tempo assim compreendido é
desvinculado de outros valores ou do
Transcendental. Isto também escraviza o ser
humano, que é avaliado em função da sua
produtividade, sem se levarem em conta as
suas aspirações mais profundas à Verdade, ao
Bem, ao Amor, ao Infinito de Deus.
Problemas de saúde
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3) A concepção bíblica nos diz que o tempo é discurso de Deus, no
qual o Eterno se revela. Revelação (eventos – fatos e pessoas)
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A manifestação de Deus aos homens faz-se não somente mediante as
criaturas, mas também mediante a história.
Os acontecimentos temporais são Palavras de Deus e as Palavras de
Deus se concretizam em fatos temporais. é o que ensina o Concílio do
Vaticano II na Constituição Dei Verbum:
O plano de revelação de Deus se concretiza através de acontecimentos e
palavras intimamente conexos entre si, de forma que as obras realizadas
por Deus na história da salvação manifestam e corroboram os
ensinamentos e as realidades significadas pelas palavras. Estas, por sua
vez, proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contido (no 2).

Em consequência, o Cristianismo está
essencialmente ligado ao tempo e à
história - Cristo veio na plenitude dos
tempos (cf. Ef 1,9s; Gl 4,4) para
recapitular os marcos da história anterior
Ele é o segundo Adão (cf. Rm 5,14; 1 Cor
15,45s), o Sim ou o Amém dito às
promessas que Deus fez a Abraão (2Cor
1,20), o fim da Lei de Moisés (Rm 10,4):
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Sim (2 Cor 1, 20) “pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas
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têm em Cristo o "sim". Por isso, por meio dele, o "Amém" é pronunciado por
nós para a glória de Deus.”
Sim (2 Cor 1, 20)

1º Adão

Abraão

Moisés

(Promessas de Deus)
Fim (Rm 10, 4)

2o Adão (I Cor 15, 45-47)

Fim (Rm 10, 4)
“Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê.”
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Sim (2 Cor 1, 20)

1º Adão

Abraão

Moisés

(Promessas de Deus)
Fim (Rm 10, 4)

2o Adão (I Cor 15, 45-47)
2o Adão (I Cor 15, 45-47) Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão,
foi feito em alma vivente; o último Adão em espírito vivificante.
Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural; depois o espiritual.
O primeiro homem, da terra, é terreno; o segundo homem, o Senhor, é do céu.

A estima do tempo transparece a qualquer leitor atento a Bíblia.
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Os judeus fizeram das suas festas agrícolas a celebração das grandes
intervenções de Deus na história;
A Festa dos Ázimos ficou sendo a Festa da Páscoa ou da saída do Egito;
A da colheita da primavera, a Festa de
Pentecostes ou da entrega da Lei;
A festa da colheita do outono, a Festa dos
Tabernáculos ou da travessia do deserto.

Conscientes destas verdades, os cristãos conceberam a expressão
"história da salvação" para designar os séculos nos quais Deus se
manifesta aos homens.

Esta história apresenta sucessivas intervenções de Deus, que não
extinguem as anteriores, mas as completam, levando adiante o
dinamismo das mesmas; cada intervenção é como um gérmen da
seguinte.
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1º
Adão
2º
Adão

Estas sucessivas etapas atingem em Cristo a sua plenitude.
Por isto os escritos do Novo Testamento utilizam frequentemente a
expressão "uma vez por todas" para designar a obra de Cristo.
"Uma vez por todas" opõe-se à repetição cíclica das religiões míticas;
significa que os valores definitivos já entraram no tempo e o tornam
cada vez mais prenhe de eternidade.
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Vejamos, por exemplo:
Hb 9,12: "Cristo entrou uma vez por todas no santuário, não com o
sangue de bodes e novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo
uma redenção eterna".
Hb 10,10: "Somos santificados pela oferenda do Corpo de Jesus
Cristo, realizada uma voz por todas". Cf. Hb 7,27; Rm 6,10; Jd 5.

O fato de que a eternidade já entrou no tempo, mas ainda está
encerrada nos moldes da temporalidade e da velha criatura,
suscita a ambiguidade do nosso tempo ou do tempo da Igreja;
nestes quase dois mil anos, conservam-se os traços do pecado
desencadeado pelo primeiro Adão, mas já existem sementes da
vida nova, celeste, que tendem a se desabrochar cada vez mais.
Em consequência, o cristão vive simultaneamente o Já e o Ainda
não, como se depreende do gráfico seguinte:
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Ainda não

Já

A concepção de que Cristo ocupa a plenitude dos tempos, é
professada muito enfaticamente pela fórmula de Bênção do Círio, na
Vigília de Páscoa:
"Cristo ontem e hoje. Princípio e Fim. Alfa e ômega, A Ele pertencem
o tempo e os séculos. A Ele a glória e o poder por todos os séculos
para sempre! Amém".
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Por conseguinte, para o cristão, o tempo é relacionado com alguém
que está fora do tempo e que entrou no tempo: o Filho de Deus feito
homem, Jesus Cristo.

Este, mediante a sua Páscoa, dá sentido ao tempo, por mais ingrato
que seja.
A Páscoa de Cristo, por sua vez, se perpetua nos sacramentos, como
ensina São Leão Magno (+461); "O que era visível do nosso Redentor,
passou para os ritos sacramentais" (Sermão da Ascensão II 1,4).

Na Sagrada Escritura a concepção de tempo que predomina é
a que considera o âmbito da ação de Deus e da revelação do
desígnio divino na história.

Linearidade.
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Chegada a plenitude dos tempos (Gl 4,4)
22

Jesus Cristo = irrupção de Deus na história humana na Encarnação e m sua
vida histórica = Kairós
A língua grega distingue três conceitos de tempo:
Cronos, que é o tempo possível de medição;
Aion, que é o tempo contínuo;
Kairós, que é um tempo determinado. Esse
último recebe nos escritos cristãos do N.T. O
sentido de tempo salvífico.

“No N. T., o cronos recebeu uma significação salvífica mediante o
Kairós da morte e ressurreição de Cristo, que dá sentido também à
sua encarnação, introduzindo o eon presente, que, enquanto deu
fim àquele passado, antecipou a solução final, por meio das ações
de Cristo e da Igreja. O tempo cósmico continua seu curso,
aparentemente imutável, o tempo recebe uma nova orientação, mas
a natureza dos acontecimentos que lhe indicam o decorrer não é
modificada.” (Augé, 1989)

23

A FESTA
A festa faz parte integrante da vida humana; corresponde às
necessidades que o homem tem, de se distanciar da suas atividades
absorventes para gozar de certo ócio;
Este é improdutivo ou estéril do ponto de vista material, mas se torna
altamente benéfico para o ritmo da existência humana; celebrando
com dignidade as suas festas, a pessoa se restaura física e
espiritualmente.
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Os historiadores das religiões observam que as festas, na tradição dos
povos antigos, costumam ter motivação religiosa.

A festa é a ocasião, para os homens, de emergir para fora do tempo
profano, tempo que termina com a morte, a fim de entrar em contato com
valores divinos, atemporais ou eternos.
Por isto as festas antigas costumavam ter seus ritos religiosos, que
punham o homem fora do tempo ou em contato com valores
transcendentais.

Assim entendida, a festa é uma expressão da inata nostalgia do paraíso e
da eternidade existente em todo ser humano.
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Na S. Escritura do Antigo Testamento, as festas eram a ocasião de
celebrar as intervenções de Deus na história dos homens,
intervenções que deviam levar o homem à plenitude da salvação.
A festa tornava-se assim zikkaron (em hebraico) ou anámnesis (em
grego) ou, ainda, memorial: era, no presente, um olhar para o
passado, tido como penhor de um futuro melhor.
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Para os cristãos, a grande intervenção de Deus na história e, por
conseguinte, o grande motivo de festa é a Páscoa de Cristo: a
ressurreição do Senhor significou a vitória sobre a morte, a re-criação do
homem, a irrupção da eternidade no tempo.

Celebrá-la implica entrar em contato cada vez mais íntimo com a
eternidade.
Tal é o sentido do domingo, o mais antigo dia festivo do calendário
cristão, sendo o domingo de Páscoa a festa por excelência.

A partir desta, o calendário cristão foi estipulando outras festas, todas,
porém, ligadas à Páscoa, não só porque em todas se celebra a
Eucaristia, mas também porque todo e qualquer motivo de alegria
cristã se deriva da Páscoa (a vitória dos santos é expressão e fruto da
vitória de Cristo Ressuscitado).
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A celebração das festas cristãs tem seu Ritual simbolista, que a alguns
observadores pode parecer um espetáculo. Será, porém, um espetáculo
contido e sóbrio.

A exuberância teatral
fica reservada para as
representações

extralitúrgicas, das quais
os autos medievais são
significativo espécimen.
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Ultimamente tem-se acentuado fortemente a celebração da vida, ou
seja, das atividades e dos interesses socioeconômicos do povo.
Nestes dizeres há certa ambiguidade, que é preciso dissipar: a Liturgia
celebra sempre e diretamente a Páscoa de Cristo ou Cristo e sua obra
salvífica.
Visto que esta se estende a cada cristão, também os interesses
legítimos do cristão, postos a serviço do Reino de Deus, são oferecidos
com Cristo ao Pai em cada Eucaristia;... oferecidos, porém, na medida
em que são aspirações do coração de Cristo no momento presente.
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O DOMINGO
Já na época dos Apóstolos os cristãos compreenderam que o dia do
Senhor é o da ressurreição de Cristo, chamado no Apocalipse Kyriaké
heméra (dia senhorial, ou dominica, dominga); “Eu fui arrebatado no
Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como
de trombeta” Ap 1,10.

Por, conseguinte, a Eucaristia era celebrada "no primeiro dia da semana"
ou no dia posterior ao sábado, como dão a ver At 20.7; 1Cor 16,1s.
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E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o
pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles; e
prolongou a prática até à meia-noite. At 20.7
“Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o
mesmo
que
ordenei
às
igrejas
da
Galácia.
No primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o que puder
ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas
quando eu chegar.” 1Cor 16,1-2

Os cristãos tinham consciência de estar assim observando a Lei de Deus,
que manda consagrar todo sétimo dia ao repouso (shabbath);
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Apenas começavam a contar os dias da semana na segunda-feira do
calendário judaico (como ainda hoje fazemos na língua portuguesa);
“O dia após o sábado ou o primeiro dia da semana judaica seria o último
dia da semana cristã ou o dia do Senhor e do shabbath (repouso). Por
isto pôde o Concilio Vaticano II dizer: "Segundo a Tradição apostólica,
que tem origem no próprio dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra
o mistério da Páscoa de oito em oito dias, naquele dia que
acertadamente é chamado 'dia do Senhor' ou 'domingo’” (Sacrosanctum
Concilium no 106).

Os testemunhos de observância do domingo foram-se multiplicando aos
poucos.
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A Didaqué, no fim do século I, preceitua:

"Reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão, e celebrai a
Eucaristia depois de haverdes confessado os vossos pecados" (14,1).
S. Justino (+165 aproximadamente), em sua Apologia I ao Imperador
Antonino Pio, afirma que

"no dia dito do sol os cristãos que moram nas cidades e nos campos se
reúnem..." e descreve a celebração eucarística.’
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Eusébio de Cesaréia (+340) notícia:

"Todas as semanas, no domingo do Salvador, celebramos a festa da
nossa Páscoa" (De solemnitate paschali no 7).

S. Basílio (+379) considera
"o santo domingo honrado pela ressurreição do Senhor, primícias de
todos os outros dias" (In hexaemeron II 8).

Nos primeiros tempos, os cristãos, ao deixarem de observar o sábado,
deixavam de praticar o repouso rigoroso que a Lei de Moisés e os
rabinos haviam prescrito para o sábado;
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O próprio Jesus havia-se mostrado assaz independente em relação ao
sábado.
“E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos,
caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que
fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez
Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam?
Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os
pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando
também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do
homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem até do
sábado é Senhor.” Mc 2, 23-28
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“E, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus
curava no sábado, disse à multidão: Seis dias há em que é mister
trabalhar; nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de
sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no
sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou
jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no
dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há dezoito anos Satanás
tinha presa?” Lc 13,14-16
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O domingo era santificado principalmente pela Eucaristia.
No século IV, Constantino Imperador, querendo cristianizar o Império
Romano, impôs o repouso dominical a todos os cidadãos;

Baseava-se na lei de Moisés. que apresenta Deus como o primeiro
observante do sábado (cf. Ex 31,12-17).
Na mesma época alguns cristãos voltaram a observar o sábado, de modo
que havia dois dias santos na semana cristã, em consequência deste
mal-entendido, que não teve continuidade.
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Quanto ao preceito da Missa dominical, a primeira notícia que temos,
data de 305-306, quando o Concílio de Elvira (Espanha) mandou punir
os cristãos que faltassem à Missa por três domingos consecutivos.
O atual Código de Direito Canônico formulou tal obrigação nos
seguintes termos:

Cânon 1247: No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os
fiéis têm a obrigação de participar da Missa; além disto, devem
abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser
prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido
descanso da mente e do corpo.

Cânon 1248 § 1. Satisfaz ao preceito de participar da Missa quem assiste
à Missa em qualquer lugar onde é celebrada em rito católico, no próprio
dia da festa ou na tarde do dia anterior. A propósito observamos: 1) a
Missa dominical é de preceito, preceito que o cristão bem formado deseja
cumprir espontaneamente; 2) o Código não indica a partir de que horas a
Missa vespertina de sábado é válida para o domingo; 3) o formulário da
Missa dominical pode ser, por exceção, o de casamento ou de defuntos.
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