Editorial 35

Foi pela fé que os antigos deram
o seu testemunho (Hb 11.2)
A inspiração para este número especial da nossa Revista brotou dos capítulos 11
e 12 da Carta aos Hebreus e das palavras de Paulo VI na sua Exortação Apostólica sobre
a Evangelização no mundo contemporâneo. O Papa dizia: Ouve-se repetir com
frequência, hoje em dia, que este nosso século tem sede de autenticidade. A respeito dos
jovens, sobretudo, afirma-se que eles têm horror ao fictício, àquilo que é falso e que
procuram, acima de tudo, a verdade e a transparência. (...) Tácitamente, ou com grandes
brados, eles fazem-nos a pergunta: Acreditais verdadeiramente naquilo que anunciais?
Viveis aquilo em que acreditais? Pregais verdadeiramente aquilo que viveis? E conclui:
Mais do que nunca o TESTEMUNHO da vida tornou-se uma condição essencial para a
eficácia profunda da pregação (EN 76)
É este, justamente, o nosso objetivo: olhar para a nuvem de testemunhas (Hb12.1)
ao nosso redor, na Igreja e na Vida Monástica do Brasil e propor às novas gerações por
palavras e experiências de vida, alguns testemunhos de coerência e santidade na busca e
na realização da Vontade de Deus!
Iniciamos, no âmbito eclesial, com DOM HELDER CÂMARA E O SEU
APOSTOLADO OCULTO, no artigo de Zildo Rocha, profundo conhecedor da vida e
obra deste homem de Deus e da Igreja. Sua abordagem revela a intimidade orante do
grande pastor, que nem todos conhecem, ou, pelo menos, não lhe dão enfoque especial
como o fez o nosso autor.
No âmbito monástico destacamos quatro testemunhas: Dom Abade Martinho
Michler, OSB, apresentado aos nossos leitores por Antônio Henrique Campolina, com o
titulo: CONVIVI COM DOM MARTINHO, onde, revelando o conteúdo doutrinal deste
grande Mestre de vida monástica e de vida espiritual, deixa extravasar o seu coração
agradecido de filho e discípulo.
Padre Francisco Dietzler, OCSO, monge trapista, com a simplicidade e
profundidade que lhe são peculiares, traça para nós sua trajetória monástica, sua
PROCURA VERDADEIRA DE DEUS, desde sua entrada para o mosteiro em 1956 até
os nossos dias. Seu testemunho de vida é precioso também para aqueles que se aventuram
em novas fundações monásticas.

Irmã Ursula Worrigen, OSB, missionária beneditina, sempre mestra e sempre
pronta a tirar do seu tesouro coisas novas e velhas, nos brinda com um belo texto
SUAVIDADE DE AMOR NO CAMINHO DA VIDA MONASTICA, partilhando seu
ideal monástico e missionário e seu profundo amor por São Bento.
Já Dom Abade Joaquim, OSB, se dirige aos responsáveis por suas comunidades,
aqueles que foram escolhidos para exercer a paternidade ou maternidade espiritual nos
mosteiros. Com palavras cheias de sabedoria, partilha sua longa experiència de Abade e
de Conselheiro Espiritual, exortando os superiores a permanecerem fiéis à escuta da
Palavra de Deur generoso em pô-la em prática, sem negar dar ao Senhor e aos irmãos
algo de sua própria vida.
*
E nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e o
pecado que nos envolve, corramos com perseverança para e certame que nos é proposto
com os olhos fixos naquele que é o realizador da fé, Jesus Cristo ( 12.1-7). Não será isto
o que nos propõe a pagina RELATOS?
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