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Ave Maria  
 
 
Queridos irmãos e irmãs da Família Servita! 
 
 
Algumas semana atrás, terminamos o 214° 
Capítulo Geral da nossa Ordem, celebrado de 7 a 
27 de outubro em Ariccia (Roma), guiados pelo 
tema: “Servos da esperança num mundo em 
transformação”. Com um olhar de apreciação no 
passado e na história e com sentimentos de 
gratidão pelo presente e pelo carisma vivido por 
nossa Ordem, o Capítulo nos fortaleceu em nossa 
missão, de tal forma que, olhando com o 
esperança o futuro, seremos servos de esperança e 
de alegria para nós e para o povo.   
 
Nestes dias, iniciamos o Advento, tempo de 
preparação para o Natal. Quando examinamos o 

tempo litúrgico do Advento e do Natal, encontramos duas figuras bíblicas, Simeão e Ana, 
que representam e proclamam a atitude de esperança cristã recomendada pelo Capítulo 
Geral. Sua festa na Apresentação do Senhor, celebrada dia 2 de fevereiro, 40 dias depois do 
Natal, nos remete uma vez mais à infância de Jesus, ao Natal, embora, segundo o calendário 
litúrgico, se encontre já no Tempo Comum.   
 
O velho Simeão e a profetisa Ana, duas pessoas que representam as expectativas e a 
esperança do povo de Israel, encontram Jesus no Templo (Lc 2,25-38), motivo pelo qual 
essa festa na Igreja Ortodoxa é chamada Hypapante, isto é, Encontro. Depois dos Pastores 
que foram correndo à manjedoura (Lc 2,8-20) e dos Magos que procuraram o Menino (Mt 
2,1-11), o Evangelho apresenta outras duas pessoas sensíveis e abertas ao Messias que vem 
até seu povo no nascimento do Menino Jesus. Ambas são pessoas que respeitam a lei, mas 
principalmente que esperam e rezam, que não perderam a esperança. Confiam em Deus em 
sua vida e na vida do povo. Para Ana e Simeão a esperança não se esgotou, porque 
pressentem e percebem que haverão de presenciar a aurora de um novo tempo.  
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Simeão e Ana esperam que as promessas de Deus se cumpram porque fazem parte da 
história do povo de Israel que espera a realização da salvação messiânica e a libertação do 
povo de Deus. A expectativa é viva e estão certos de que Deus é fiel e haverá de cumprir 
tudo o que prometeu. Por isso, não se deixam abater, nem desanimam diante do pecado do 
seu povo e do seu afastamento de Deus. Pelo contrário, esperam impacientes a vinda 
redentora e a intervenção de Deus. Esperam ansiosamente a salvação. Vivem voltados para 
Deus. Simeão e Ana são verdadeiros representantes da esperança hebraica na vinda do 
Messias.  
 
Com essa atitude de esperança, Simeão e Ana, que a rigor ainda fazem parte do Antigo 
Testamento, são também modelos e representantes da nossa esperança. Também as 
primeiras comunidades cristãs viviam a expectativa da segunda vinda de Cristo, do seu 
Senhor, e da redenção final. Embora a salvação se tenha já realmente realizado em Jesus, 
ela ainda continua fragmentada e incompleta mesmo em nossos dias. Ela ainda não chegou 
a todos os lugares, nem no mundo, nem na Igreja, nem em nossos corações. Ainda não se 
concretizou. Nós o percebemos todos os dias quando olhamos para o mundo e para nós 
mesmos. Como diz São Paulo nós também reconhecemos que há muito ainda a esperar: 
Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia”, por isso “sejamos sóbrios, vestindo o capacete 
da salvação” (1Ts 5,5.8). 
 
Nesse esforço para sermos “Servos da esperança num mundo em transformação”, Simeão e 
Ana podem ser de fato modelos e intercessores em nosso caminho. Portanto, este ano 
gostaria de propor-lhes como meditação natalina um hino de Paul Weismantel que me tocou 
muito: 

Ana e Simeão,  
que sois pessoas idosas,  
vós nos fazeis lembrar 
que a luz verdadeira  
que nasceu no mundo 
ilumina todo ser humano. 
 
Ana e Simeão,  
que sois pessoas devotas, 
vós nos conduzis ao Templo, 
onde nós também podemos encontrar 
o Deus da nossa vida, 
para consagrar-lhe nossa vida. 
 
Ana e Simeão, 
que sois pessoas piedosas, 
vós nos mostrais as virtude esquecidas 
de esperar incansavelmente, 
de esperar pacientemente 
e de rezar com perseverança. 
 
Ana e Simeão, 
que sois pessoas felizes, 
olhando-vos compreendemos 
que vale a pena manter no coração 
por toda a vida o desejo ardente 
de tudo esperar de Deus.  

Ana e Simeão, 
que sois pessoas justas, 

vós nos exortais no tempo efêmero 
a viver com Deus e com os homens 

com abertura de espírito, 
atenção e honestidade. 

 
Ana e Simeão, 

que sois pessoas humildes, vós nos ensinais 
a reconhecer que neste Menino 

encontramos a  salvação do mundo, 
a libertação do homem 

e o Deus vivo. 
 

Ana e Simeão, 
que sois pessoas taciturnas, 

anunciai a nós também 
a salvação e a redenção, 

a glória divina 
o louvor humano. 

 
Ana e Simeão, 

senhora idosa e senhor idoso, 
de vós aprendemos onde, 

na agitação dos nossos dias,  
podemos encontrar valores duráveis 

e alegrias autênticas.  
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Ana e Simeão, ensinai-nos a virtude da esperança, da espera e da oração; e a virtude do 
coração apaixonado que tudo espera de Deus. Esses são meus votos de Natal para todos e 
para mim mesmo este ano! 
 
Para confirmar meus votos, apraz-me repetir as palavras do Papa Francisco aos 
participantes do Capítulo Geral: 
 
“Ser servos de Nossa Senhora, da esperança, num tempo que muda, em mudança, só é pos-
sível através da oração. Em primeiro lugar, os vossos sete Fundadores retiraram-se para 
rezar. E oraram bem! Recomendo-vos: não deixeis de rezar. É o fundamento da vossa vida. 
Rezar é também como pedir esmola a Nossa Senhora: “Ajuda-me a ser um servo fiel!” Esta 
oração é fecunda e dar-vos-á vocações e muitas outras coisas. A oração é o instrumento 
que faz milagres. ...”1 
 
Com esses pensamentos que trago no coração, desejo a todos, também em nome dos 
confrades da comunidade da casa generalícia e São Marcelo, um FELIZ NATAL e 
PRÓSPERO ANO NOVO!  

Roma, 24 de novembro de 2019 
Solenidade de Cristo Rei 
Prot. 407/2019 

1 Cf. Bollentino Sala di Stampa Santa Sede, Udienza ai partecipanti al Capitolo Generale dell’Ordine dei 
Servi di Maria, 25.10.2019 (B0817). Discorso a braccio del Santo Padre (01704-IT.01). 

frei Gottfried M. Wolff . . . 
prior geral 


