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A

Elredo de Rievaulx nasceu em Hexham por volta de 1109. Viveu primeiro na corte do
rei David da Escócia, de 1124 a 1133. Foi monge na Abadia cisterciense de Rievaulx (Yorkshire), foi abade de reverby (lincolnshire) em 1142, depois foi abade de Rievaulx em 1146,
onde morreu em janeiro de 1166; foi canonizado em 1191.
(LE BAIL, A., «Elredo», in Dictionnaire de Spiritualité 1, 225).

B.
ELREDO DE RIEVAULX, Sermão 31, Epifania do Senhor
C.

Uma estrela na noite
«L’étoile symbolise la foi. Car l’étoile brille durant la nuit et non durant le jour,
puisque sa clarté disparaît quant se lève celle du soleil. Vous savez qu’il fait nuit, une nuit
durant laquelle circulent toutes les bêtes de la forêt (cf. Ps 103, 20). Oui, frères, il fait nuit,
nous en faisons très souvent l’expérience : nous marchons dans les ténèbres (1Jn 1, 6), nous
qui, souvent, ignorons ce qu’il faut faire, ce qu’il faut dire, ce qu’il taire, et même ce qu’il faut
demander dans la prière».
(ELREDO

DE

RIEVAULX, Sermons pour l’annnée 3, Sermon 31 Pour l’Épiphanie du

Segneur, a cura de Gaëtane de Briey, Coll. Pain de Citeaux 18, Québec 2002, p. 49).

D.
Uma estrela na noite

«A estrela simboliza a fé. Porque a estrela brilha durante a noite e não durante o dia,
pois sua claridade desaparece quando o sol nasce. Vós sabeis que é noite, uma noite durante a
qual circulam todas as feras da floresta. (cf. Sl 103, 20). Sim irmãos, faz noite, nós fazemos
sempre a experiência: nós caminhamos na escuridão (1 Jo1,6), nós que sempre ignoramos o

que é preciso fazer, o que é preciso dizer, o que é preciso calar e mesmo o que devemos pedir
na oração. Às vezes quando fazemos um bem, nós nos privamos de outro, mesmo sem o
saber».
(Tradução para português, Ir. Maria Terezinha)

E.

Para Elredo a estrela simboliza nossa fé em contra posição a noite representa o distanciamento
de Deus que nos deixa sem um verdadeiro discernimento.

A palavra estrela aparece 2 vezes relacionada com a fé.
A palavra noite aparece 4 vezes. A primeira vez para designar a noite onde se passa através
da fé. A segunda e terceira vez fala da noite como um distanciamento de Deus.
O verbo precisar aparece 3 vezes no sentido de saber o que fazer em cada momento.
Elredo cita: o Salmo 103, 20: “circulam todas as feras da floresta”.
Usa a 1ª carta de João 1,6: “nós caminhamos na escuridão”.

O autor interpela como seguimos o caminho do Senhor, como nossa fé em Deus é
vivida o que nos impulsiona a superar as dificuldades encontradas no caminho.

Todos

fazemos a experiência de nos afastarmos de Deus, e quando isto acontece, muitas vezes
ficamos sem saber como agir. E como São Paulo afirma não sabemos o que pedir em nossas
orações. O afastamento da Luz da estrela que é nossa fé, e da luz do Sol que é o próprio
Cristo, nos faz entrar na noite da dúvida, do medo. O distanciamento de Deus nos deixa
incapazes de discernir entre bem e mal. Como São Paulo, fazemos o mal que não queremos e
não fazemos o bem que desejamos.
Atualmente os valores na sociedade estão inversos, o que antes era importante, hoje já
não parece tão necessário. Valoriza-se hoje a auto realização e não o bem comum prefere-se o
poder e a dominação ao estar a serviço do outro. O texto nos interpela qual o lugar de Deus
em nossas vidas, na sociedade. Vivemos na noite do distanciamento de Deus ou na luz que é
sua presença?

