Editorial 24

Um desejo de servir

Com este número nossa revista completa quatro anos de circulação e isto muito
nos alegra, como sinal da Graça de Deus e da aceitação e apoio dos nossos leitores,
colaboradores e amigos. Também com este número iniciamos a publicação do BOLETIM
DA AIM em português, que será enviado aos nossos leitores, três vezes ao ano, como
Suplemento da Revista Beneditina. O que é a AIM, quais são seus objetivos e sua maneira
de servir à Igreja e à vida monástica no mundo inteiro poderão ser conhecidos pela leitura
do Editorial e da Apresentação do Suplemento, escritos pelo Pe. Martin Neyt OSB,
Presidente da AIM, e por seu Redator responsável, D. Matias Fonseca de Medeiros OSB.
Um objetivo comum une AIM e a REVISTA BENEDITINA: o desejo de
SERVIR, como aliás deve ser o desejo de todo cristão. Nada mais oportuno, então, que
dedicar este número ao tema do SERVIÇO, ou melhor, da MÍSTICA DO SERVIÇO,
abordado pelo Pe. Lode van Hecke OCSO. Recorrendo ao grande Doutor Melifluo, São
Bernardo de Claraval, para desenvolver seu pensamento, apresenta a autoridade como
serviço aos irmãos; a busca do bem e da vontade comum como força para vencer o
individualismo; e a maturidade humana que impele a verdadeira caridade, tornando eficaz
nosso serviço à Igreja e nosso zelo pela salvação do mundo.
Por experiência sabemos que este serviço não se realiza sem tensões e conflitos.
E isto desde os primeiros tempos da Igreja. Pe. Leonardo Meulenberg fala destas
dificuldades em seu artigo e, inspirando-se em São Basílio Magno, indica o diálogo como
desafio para a comunhão com os outros no relacionamento e no serviço fraterno.
A estes dois artigos somam-se outros très um do Pe. Mauro M. Morfino SDB, sob
a forma de Lectio Divina, do conhecido texto lucano sobre Marta e Maria, onde
percebemos uma certa tensão entre o serviço da Palavra e o serviço às mesas, situação
análoga aquela relatada nos Atos dos Apostolos. Lido na sequência da parábola do bom
samaritano e de outros textos bíblicos, acentua a necessidade do fazer (servir) e do escutar
(condição para o diálogo).
Um outro artigo, singela página de Ir. Joana Domek OSB, alerta, com sabedoria,
para as muitas escolhas que podemos fazer ao longo da vida. É preciso, pois, optar por
aquelas que verdadeiramente podem nos trazer dias felizes.
Na COLUNA MESTRA, D. Basil Hume OSB trata de temas muito em voga em

nossos dias: a auto-realização, a paciência e a solidão.
Ser falcão ou ser coruja?, eis a questão apresentada nos RELATOS.

Ir. Paula Iglésias OSB

