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A semana que precede a Páscoa é um período significativo que se destaca não apenas no
ano Cristão, mas também no transcurso anual da própria Natureza. No ano cristão ela
encerra toda a plenitude do drama da Paixão, a grande parte final do Evangelho. Em
diversas regiões ela é designada como “Semana do Silêncio” ou também como “Semana
Magna”, revelando-se assim que só pode contar com a realização da festa da
Ressurreição quem é capaz de vivenciar toda a grandeza da Semana Santa.

O significado da semana que precede a Páscoa no transcurso natural do ano reside na
lua cheia da primavera. Rompe-se definitivamente o encanto do inverno a nova vida da
Terra progride aos saltos, com um poderoso ímpeto seivas e forças começam a geminar
e brotar no reino vegetal. Na luta entre o dia e a noite, o dia alcança a supremacia
vitoriosa que se consolidará em triunfo da luz no primeiro domingo após a lua cheia da
primavera.
O conteúdo evangélico da Semana Santa não coincide de antemão com a natureza
primaveril. Pelo contrário, opõe-se-lhe em contraste agudo.
Somente no final, ao nascer o sol da Páscoa, ele desemboca em júbilo estivo que
coincide com o rejubilar do milagre da primavera. O drama sério da Semana Santa é, no
entanto a preparação dessa consonância. A primavera da natureza irrompe por si
mesma. A primavera interior da festa da Ressurreição deve ser conquistada através da
peregrinação ao longo das estações da Semana da Paixão.
Os sete dias que precedem a Páscoa podem ser comparados às doze noites santas do
período natalino. O período “entre dois anos” é, para os que devotamente se entregam à
trama do pleno inverno, a preparação adequada para os doze meses do ano novo. Os
sete dias da Paixão dotam aqueles que participam, em atividade interior, do Mistério da
Paixão, de novas forças para todo o seu destino.
Os acontecimentos que se passaram a 2000 anos na Semana Santa entre o domingo de
Ramos e o domingo da Ressurreição foram revelações arquetípicas do destino que, a
cada ano, conferem aos sete dias de cada semana um novo e mais elevado sentido e um
cunho luminoso que plasma as almas.
Os dias da semana sempre contiveram as diversas cores e os sons das sete esferas
planetárias, conforme revelam seus nomes nas línguas européias: Sol(domingo =
Sonntag); Lua ( segunda-feira = Montag); Marte (terça-feira = Mardi em francês);
Mercúrio (quarta-feira = Mercredi); Júpiter (quinta-feira = Jeudi); Vênus (sexta-feira =
Vendred); Saturno (Sábado = Saturday). Naquela semana pré-pascal, entretanto, cada
dia da semana recebeu, além da diferenciação cósmica, o cunho do pensamento
planetário cristão.
Os dias da Semana Santa ainda não têm seu conteúdo plenamente realizado na
sensibilidade cristã: o único a se impor foi a sexta-feira santa, com a concepção da cruz
no alto do Gólgota: para uma parte da cristandade, esta imagem se estendeu a todas as
sextas-leiras, transformadas em dias de jejum. Além da sexta-feira, somente o domingo
de Ramos relacionou-se a uma imagem poderosa nas regiões onde é hábito o enfeite
com ramos de palmeira: a imagem da Entrada em Jerusalém. Em realidade, porém, cada
um dos sete dias revela um novo mistério cósmico sob uma forma humana e histórica.
Quando o Cristo entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, o antigo Sol ainda reinava
no céu, mas recebeu sua despedida a fim de que pudesse nascer, no domingo seguinte, o
novo sol da Páscoa. Quando, na segunda-feira, o Cristo condenou a figueira e limpou o
templo na Cidade Santa, o sol de Cristo se opôs ao princípio lunar, às forças lunares do
Velho Mundo, necessitadas de uma renovação.

Quando o Cristo, na terça-feira, teve que discutir com os adversários que chegavam em
grupos para induzi-lo a trair-se; quando ele teve que lutar com a arma do Verbo
espiritual; e quando, finalmente, no ressoar vespertino dessas lutas, ele se retirou com
seus discípulos para o Monte das Oliveiras e lhes abriu a visão profético-apocalíptica do
futuro, o espírito de Marte também recebeu, por sua vez, o cunho do Cristo. Na quartafeira, durante a Unção de Bethânia e a traição de Judas, Mercúrio encontrou-se com o
sol do Cristo. E, na quinta-feira quando o Cristo lavou os pés dos discípulos e lhes
ofereceu a Santa Ceia, uma auguriosa luz de Júpiter iluminou a aflição e a tristeza das
almas.
Na sexta-feira santa ocorreu a mais milagrosa elevação de tudo o que pudera significar
para o homem a idéia da deusa do amor; Vênus ou Afrodite: deu-se um ato de amor,
maior do que qualquer ato de amor possível. O Sacrifício por amor em Gólgota foi a
transformação do princípio de Vênus pelo princípio solar do Cristo. Quando o Cristo
repousava no sepulcro, o sol do Cristo encontrou-se com o espírito de Saturno no
universo, até que, finalmente, no domingo, a própria oitava do sol nasceu no
firmamento, o sol do Cristo, que vencera todas essas etapas de luta.
O drama do mistério da Semana Santa é uma unidade grandiosamente completa em si.
Acompanha-se de um mistério de composição que se nos desvenda à medida que
desenvolvemos o sentido em relação ao valor das etapas na vida de Jesus. O que
aconteceu nos sete dias pré-pascais é uma condensação de toda a vida do Cristo. As
mesmas leis originais e as mesmas etapas reveladas na sagrada biografia dos três anos
ressurgem dramaticamente resumidas diante de nossa visão. A partir da semana da
Paixão podemos reconhecer nos três anos da vida do Cristo toda uma grande Paixão. A
Entrada em Jerusalém é uma oitava do Batismo no Jordão. Completa-se a entrada do
Cristo em nossa existência terrena. Recebe seu cunho definitivo o mistério da
Encarnação que se iniciara três anos antes.
Os acontecimentos da segunda-feira, a maldição da figueira e a purificação do templo
correspondem à tentação do Cristo descrita pelos três primeiros evangelhos. O Cristo se
defronta aí mais uma vez com as velhas forças lunares do mundo. Não lhe servem, ele
as afasta e vence a tentação de usá-las. Não lhe importam os sucessos externos, importalhe completar sua missão. A limpeza do templo relatada no Evangelho de João pertence,
como vimos, aos ecos da vivência da Tentação e, portanto, se situa no quadro das
grandes correspondências da outra limpeza do templo relatada nos primeiros três
evangelhos. E quando, na terça-feira, as réplicas na discussão com os adversários
reluzem como golpes de espada e quando, à noite, os relâmpagos apocalíptico
atravessam a conversa com os discípulos, repete-se, em um nível mais elevado, o que
ocorreu quando Jesus teve que se separar de sua terra natal e de seus parentes de sangue
em Nazaré, a fim de se dedicar ao parentesco espiritual, ao círculo de seus discípulos. O
Apocalipse do Monte das Oliveiras corresponde ao Sermão na Montanha, no qual foi
firmada a dedicação decidida à família espiritual. Aos acontecimentos da quarta-feira,
unção em Bethânia e traição do Judas, corresponde, na grande vida do Cristo, a tragédia
de João Batista. É a mesma crise, a mesma conjunção. O Lava-Pés e a Santa Ceia são a
oitava, a última repetição decisiva, do mistério que já reluzira na alimentação dos cinco
mil e na perambulação à beira do mar.
O que acontece na sexta-feira nada mais é do que a acentuação final e a realização total
da Transfiguração da Montanha. O Sepultamento no Sábado de Aleluia leva mais

adiante, no âmbito das decisões cósmicas, aquilo que estava encerrado na decidida
partida para a Judéia, na partida para o campo de batalha da decisão. Na manhã de
domingo da Páscoa confundem-se os dois círculos, o grande dos três anos e o pequeno
dos sete dias. A Semana Santa como um todo corresponde, na vida do Cristo, à irrupção
do sol que, dentro da Semana Santa, só ocorre na manhã do domingo da Ressurreição.

