Editorial 06

Aqueles que nos anos 60/70 preconizavam a "secularização da greja ou a morte de Deus",
se vivem ainda, assistem, certamente admirados, ao surgimento de numerosos centros de
espiritualidade cristã, de grupos de estudos biblicos, grupos de oração ou de comunidades que se
reúnem com o objetivo único de dar uma dimensão espiritual as suas vidas. Palavras como
"deserto", "direção espiritual", "contemplação", "busca de Deus", voltam a ser ouvidas na Igreja
hoje com mais veemência ainda, sobretudo entre os leigos.
Este número da nossa Revista se dirige também a estas pessoas e não somente aos monges
e monjas, que desejam aprofundar sua busca de Deus. Eis por que apresentamos logo no início,
um mestre de vida espiritual, Jolo Cassiano, que traz para nós "o melhor suco da doutrina dos
monges orientais sobre a vida espiritual" "Ele conhecia todas as riquezas ocultas nos Livros
Sagrados, nos quais cada pessoa, da mais douta á mais ignorante, pode encontrar seu alimento
segundo sua capacidade e seu apetite". E o que a autora do artigo "JOÃO CASSIANO E A
SAGRADA ESCRITURA" procura demonstrar respingando nas suas obras várias referências que
ensinam como unificar nossa vida em Deus, pela leitura da Escritura, a prática da meditação e da
oração litúrgica.
O artigo de Ir. Anselme prolongara esta reflexão para os que seguem a Regra de São
Bento mostrando a importância dos salmos e da oração litúrgica em vários de seus textos: E D.
Armand Veilleux fazendo eco a estes autores acrescenta o ensinamento constante da tradição "a
oração contemplativa por excelência e o contexto ideal para toda experiência mistica é a Liturgia"
Ele diz isso após fazer interessantes considerações sobre a oração contemplativa e a vida
contemplativa, ensinando a manter, no cotidiano de nossas ocupações, uma atitude de
contemplação inclusive nos nossos trabalhos.
Para quem reclama falta de tempo ou distrações na oração é bom ler o que diz Coélet nas
palavras de Antônio Henrique ou o que escreve Henri Cafarrel na Carta a Estevão.
E, se você quer saber como encontrar a Deus ouça o que diz cozinheiro de um mosteiro
na página "Relatos"...
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