FORÇA E FRAQUEZA DAS
COMUNIDADES PERSEGUIDAS*

LEITURA ORANTE

“Vocês abandonaram o primeiro amor!
Estou à porta e bato” (Ap 2,4;3,20)
Texto de estudo: Ap 2,1-7; 3,14-22
Texto de apoio: Ap 2,8-28; 3,1-13.

Partilha inicial
Invocar a ajuda de Deus para o encontro e escrever
numa faixa de papel o nome da sua Comunidade
Religiosa e os nomes das comunidades eclesiais das
quais participa.
I. Partir da realidade
Na leitura orante vamos ler e meditar duas das sete
cartas do Apocalipse, a primeira e a última. Elas
procuram animar e orientar as pequenas e frágeis
comunidades cristãs que viviam nas grandes cidades
cosmopolitas da Ásia Menor. Além de perseguidas, elas
sofriam o impacto da ideologia do império. Cada carta
traz um apoio, uma crítica, uma promessa. E terminam
com a advertência: “Quem tem ouvidos ouça o que o
Espírito diz às comunidades”. Antes de tudo, vamos
conversar brevemente sobre a difícil situação de
pandemia, hoje, e seus desdobramentos, especialmente
nas dimensões social, econômica, política e religiosa.
[*] Cf. CRB. O sonho do povo de Deus; as comunidades e os movimentos
apocalípticos. Roteiro 5. São Paulo, Loyola, 1996. Coleção Tua Palavra é Vida n.
7., p. 121ss.

Conhece alguém que tenha desanimado diante do atual
contexto? Como está a minha esperança e animação? O que a
Vida Consagrada deveria falar neste cenário? O que o Espírito
de Deus nos diz hoje?
Preparar-se para a leitura da Bíblia com um momento de
silêncio.
II. Estudar e Meditar o texto
1. Leitura do texto: Ap 2,1-7; 3,14-22
1.1. Ler o texto lenta e atentamente
1.2. Cada um relê em voz alta a parte que mais o tocou.
2. Estudo do texto
1.1. Ver o texto de perto
As sete cartas do Apocalipse têm a mesma estrutura ou
sequência. Não são bem cartas, pois faltam a saudação inicial e
a conclusão final. São uma imitação de carta. Trata-se de uma
forma engenhosa, personalizada, para transmitir uma
mensagem. O Apocalipse não se dirige a um público anônimo,
mas se apresenta como uma carta carinhosa escrita por uma
pessoa amiga para comunidades que estão sofrendo. Na atual
estrutura do Apocalipse, essas cartas formam a janela por onde
se olha para dentro do livro e se capta a sua mensagem. Por
isso convém dedicar um esforço ao estudo delas.
a) Qual a sequência ou estrutura literária comum das cartas?

Dica: 1. “Ao anjo...”;
4. O positivo;
ouvidos...”;

2. “Assim diz...”; 3. “Conheço...”;
5. O negativo;
6. “Quem tem
7. “Ao vencedor...”

a) Quais as imagens que aparecem nas cartas? De onde foram
tiradas?
2.2. Olhar para a situação da comunidade
As cartas dão uma ideia dos problemas que os cristãos deviam
enfrentar. Nas entrelinhas transparece a situação das
comunidades da Ásia no fim do século I. O autor conhece a
situação, pois aponta em cada uma delas aspectos positivos e
negativos.
a) Quais os problemas ou aspectos negativos de cada
comunidade?
b) Quais os pontos positivos de cada comunidade?

Dica: Éfeso, a maior das sete cidades. Mais de meio milhão de
habitantes. Com o porto para o mar Egeu e o mar Mediterrâneo e
com estradas de comunicação para o Oriente, Éfeso era o centro
comercial mais importante da região. Era um centro cultural de
onde se irradiava a ideologia do império para o interior da Ásia.
Era também um lugar de romaria com um templo dedicado à
deusa Artemis ou Diana, uma das sete maravilhas do mundo
antigo. Na época romana criou-se ali um culto à deusa Roma.
Paulo sofreu ali a perseguição por parte dos ourives que
fabricavam estatuetas de Artemis (cf. At 19,23-40).
Laodiceia. Cidade rica, conhecida por seus bancos, sua indústria
de linho e de algodão e sua escola de medicina. Por ser terra
vulcânica possuía fontes com águas mornas medicinais. No ano
60 foi destruída por um terremoto. Não aceitou ajuda do governo
para a sua reconstrução. Isso criou na população um sentimento
de autossuficiência. Tinha um grande anfiteatro, onde eram
famosas as lutas e os jogos.

2.3. Escutar a mensagem do texto
As cartas têm a preocupação de ajudar o povo das comunidades a
conservar sua identidade. A fonte da identidade está na sua
ligação com Jesus ressuscitado e com o passado do povo de
Deus. Cada carta tem um jeito próprio para expressar esta
preocupação.
a) Como cada carta apresenta Jesus e qual o prêmio que ele
promete?
Dica: Na visão inaugural (Ap 1,9-20) João usa a linguagem dos
símbolos para nos apresentar Jesus. Convém ler o Apocalipse
como se contempla uma pintura, como se assiste a um drama,
como se conversa com um amigo, como se participa de uma
celebração. A primeira coisa que João vê é a Luz: “Ao voltar-me,
vi sete candelabros de ouro”, que são as sete comunidades. Ele
experimenta as comunidades como luz, “luz dos povos” (cf. Is
42,6; 49,6). No meio da luz dos candelabros ele vê “alguém
semelhante a um filho de Homem” (Ap 1,13). É a partir da sua
ligação com as comunidades que João faz a experiência do
Cristo vivo. Os cristãos perseguidos, que pensavam estar no
nada e na escuridão, descobrem que estão sendo Luz por causa
da presença viva de Jesus no meio deles. No fim, a visão termina
como começou: na Luz das sete estrelas e na Luz do rosto de
Jesus (Ap 1,16). O objetivo da visão inaugural é fazer com que
as comunidades sintam a mão de Jesus no ombro e ouçam a
voz: “Não tenham medo! Eu sou o Vivente. Estive morto, mas
estou vivo para sempre! Tenho as chaves da morte e da morada
dos mortos!” (Ap 1,17-18).

b) Como cada carta procura ligar a comunidade com o passado
do povo de Deus, isto é, com o Antigo Testamento?
Dica: De todos os livros do Novo Testamento, o Apocalipse é o
que mais usa o Antigo Testamento. Mais de 400 vezes! Muitas
visões nada mais são do que construções novas, feitas com os
velhos e conhecidos tijolos do Antigo Testamento. O povo das
comunidades tinha o livro do Antigo Testamento como seu livro
de cabeceira, o livro da sua família. Muitas vezes bastava alguém
puxar uma palavra e o povo já lembrava a frase inteira. A ligação
do Apocalipse com o Antigo Testamento transforma o passado
num espelho, fazendo o povo descobrir
que o passado é hoje...
c) Que carta Jesus escreveria hoje para nós?
Dica: Ler e estudar o Pacto pela Vida e a “polêmica” Carta ao
Povo de Deus, duas importantes cartas atuais, que apontam os
desafios no atual contexto em que estamos vivendo. Estão como
subsídios a este roteiro.

III. Celebrar a Palavra
1. Rezar a carta de Jesus para nós.
2. Pedir perdão pelas falhas de nossas comunidades e agradecer
pela perseverança e resistência.
3. Rezar o Salmo 133 (132) “Como é bom viver como irmãos e
irmãs!”

