Por que "não" aos "Mistérios Luminosos"?
(texto 2)
(...) o Pe. Laguérie, Superior Geral do Instituto do Bom Pastor (IBP) fala sobre
isso em carta dirigida a alguém que lhe fez semelhante missiva:
“Cara Madame Patout, eu não tenho nenhuma dúvida que poderia haver um
grande lucro em meditar os Mistérios Luminosos, tais como a Transfiguração no
Monte Tabor, ou a união em Caná; que riqueza realmente encontramos nestas
sublimes páginas de nossos Evangelhos. Mas por que esses e não outros ainda?
Eu poderia facilmente inventar para você os mistérios “angélicos” (o anjo de
Zacarias, o anjo ou os anjos de São José, o anjo do pool de Siloe, o anjo
consolador da Paixão, etc..) ou os Mistérios “aquáticos” (a água do Jordão, a
água de Caná, o andar sobre a água, da tempestade acalmada, de Siloe outra
vez, etc..) E também os Mistérios “femininos” (a mulher samaritana, a mulher
adúltera, Madalena- não confundam com a mulher precedente, a esposa de
Pilatos, de Chusa, Herodíadas). Mas como os provérbios de Salomão dizem, “não
mova a pedra da fronteira estabelecida pelos antigos.” Mudando o recanto da
piedade, desanima os piedosos a melhor promovê-las. Numa mão, temos os
mistérios mantidos no nosso Rosário Tradicional que foram baseados em
Revelações de Santos como São Domingos, e pela própria Sempre Virgem Mãe
de Deus. Na outra, estes mistérios são obviamente escolhidos para serem
aqueles de nossa Redenção, e representam nesta consideração, verdadeiramente
um pequeno “masterpiece” da síntese teológica.
Por todas estas razões e outras mais, deixe nos manter nosso Rosário como ele
é; e deixe nos tentar, contudo, ser cada vez mais fiel a ele. O Padre indica algo
que é negligenciado frequentemente. Mudando as coisas que são parte ou
parcelas de séculos de uma devoção religiosa , há o perigo de se prejudicar a
própria devoção. O Rosário é uma devoção que está enraizada nas práticas dos
Católicos. (…) Este aspecto, embora importante, diminui de alguma forma a
grande importância de Nossa Senhora, pois foi ela própria que entregou-nos a
recitação do Rosário. Foi um presente do Céu para o salvação das almas, com
muitas graças prometidas àqueles que empregam-no fielmente. Quem somos
nós para “melhorar” uma oração dada pelo Céu? Os Mistérios Luminosos contém
alguma beleza; afinal, são encontrados nos Evangelhos e são parte da

Revelação. Mas não seria mais sábio talvez introduzir uma nova Ladainha/etc.
baseado nestes Mistérios ao invés de mudar uma oração tão importante como o
Rosário? Há Ladainhas das sete dores, das sete alegrias de Nossa Senhora, entre
outros. Uma nova Ladainha poderia ter sido introduzida para ver que frutos elas
traríam, sem ter assim que “atualizar” qualquer coisa. Mas alás que não foi assim
como as coisas foram feitas. O Rosário é o Salmo de Nossa Senhora, o Salmo
dos humildes: 150 Ave Marias para os 150 Salmos. 200 Ave Marias não simboliza
qualquer coisa. O conselho que Pe. Laguerie dá é sábio: Deixe-nos prender ao
Rosário que temos, e deixe-nos ser fiéis a ele. Como já foi dito anteriormente:
Há uma conexão entre o Rosário e os Salmos. Assim como os 150 angélicos
Salmos exaltam a Deus através de Davi, as 150 Ave Marias (Rosário) exaltam a
Deus através da Virgem Maria. O Rosário foi concebido nas mãos de São
Domingos por Nossa Senhora e desde então sofreu sim um desenvolvimento
orgânico (ex: segunda parte da Ave Maria), mas nunca ninguém ousou mudar
sua essência composta por 150 Ave Marias que correspondem aos 150 Salmos. E
ainda teríamos um outro problema: em Fátima, Nossa Senhora nos ordenou a
rezar ao menos o Terço (50 Ave Marias) do Rosário (150 Ave Marias)
diariamente. Com essa “novidade” dos mistérios luminosos ou da luz teríamos
200 Ave Marias. E o que viria a ser um terço (1/3) de 200? 200 : 3 = 66.6
(lembrem-se do muito conhecido 666). Ou seja, para obedecer Nossa Senhora de
Fátima teríamos que rezar ao menos 66,6 Ave Marias, pois esse seria o novo
número para se rezar o Terço. Não quero aqui afirmar que este número venha
ter alguma relação demoníaca, mas não deixa de ser meio assustador. Adicionar
mais essa novidade numa oração que por séculos foi mantida sua essência, seria
como afirmássemos que todos os Santos não rezaram o Terço ou o Rosário por
completo, afinal, faltava-lhe “algo”.
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