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Escutar certos estilos de música fere a conduta de um
católico que procura a santidade?

Em 2004, nosso saudoso Professor Orlando Fedeli respondia a essa questão.

Consulente: Rafael
Localizaçao: - Brasil
olá irmãos
Escutar bossa nova, mpb, classica, ou seja, estes estilos musicais, ferem de alguma maneira a
conduta de um catolico que procura a santidade?
Resumindo, o que é ser servo de Deus? Qual minha função como leigo?

Prezado Rafael, salve Maria.

Sua pergunta põe uma questão fundamental: se alguém busca a santidade, pode ouvir
qualquer tipo de música?
É claro que a resposta tem que ser negativa.
A busca da santidade implica em busca da perfeição, na medida possível para o
homem, com a ajuda imprescindível da graça de Deus.
Ora, a perfeição de vida é incompatível com a audição de músicas de caráter sensual,
como as músicas modernas de caráter "popular". Bossa nova é um estilo de música em
que até o nome é grosseiro, e MPB é música que pretende possuir um caráter
"nacionalista" fundado em ritmos sensuais.
Se quisermos ser santos, é necessário buscar sempre o que é mais elevado, mesmo na
música chamada clássica.
"Servo de Deus ", em sentido jurídico, é a pesssoa que está sendo julgada em processo
de beatificação ou canonização.
Em sentido comum, servo de Deus é todo aquele que deseja obedecer em tudo à
vontade de Deus, cumprindo perfeitamente Sua lei.
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A obrigação de um leigo consiste, antes de tudo, em cumprir seus deveres de estado.
Se a pessoa é casada, deve ser fiel a seu cônjuge, devotar-se ao sustento e educação
de seus filhos, orientando-os na prática da religião.
Evidentemente, hoje, um leigo católico deve se dedicar à defesa da Igreja, que sofre
tantos ataques, e fazer o apostolado que lhe for possível em seus ambientes.
Recomendo-lhe que leia livros de piedade como os de São Luís de Montfort,
especialmente o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, e todos os livros de
Santo Afonso de Ligório.
In Corde Jesu semper,
Orlando Fedeli
27 de julho de 2004
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