Editorial 46

Com grande alegria apresentamos aos nossos leitores mais um número de nossa
Revista Beneditina. Grande diversidade de temas nos são propostos. Começamos com
SÃO BENTO E SUA RELAÇÃO COM OS PADRES DO DESERTO. O autor, D.
Michel Van Parys OSB, quer nos mostrar como São Bento bebeu na fonte da
espiritualidade dos padres do deserto ao escrever a sua Regra. De fato, o ideal e as formas
de vida monástica elaborados pelo Oriente cristão estavam bem presentes no espírito de
São Bento. Ele recomenda a leitura pública das Conferências de Cassiano ou das Vidas
dos Pais, antes do último Oficio do dia, e no último capítulo de sua Regra ele os apresenta
como guias para a perfeição da conversão monástica.
As Edições Subiaco vêm publicando esses textos para o maior proveito de quem
lê a Regra de São Bento e bebe de sua espiritualidade. Deste modo, o grande Patriarca
dos monges do Ocidente será mais conhecido hoje, não só pelo uso e difusão de sua
medalha, mas com a riqueza de sua Regra, disponibilizada também pelas Edições
Subiaco. Continuando nesta linha, D. Denis Huerre OSB, no estilo coloquial de uma carta,
fala-nos sobre a VELHICE E CONVERSÃO DO MONGE, notando que, se São Bento
na sua Regra se cala sobre as emoções do fim da vida, isto não quer dizer que seja
insensível a estes sentimentos, pois para ele tudo na Regra e na vida do monge converge
para o Encontro com Deus na eternidade que supõe a morte, como sendo o definitivo.
O autor tece profunda meditação sobre o envelhecimento do monge e a
importância da comunidade nesta fase da vida.
Este artigo de D. Denis, tem sua ressonância no de D. Armand Veilleux OCSO,
que escreve sobre O SENTIDO DO SOFRIMENTO E DA DOR.
Ainda um outro tema ligado à Regra Beneditina: O ACOLHIMENTO DO
OUTRO NA REGRA DE SÃO BENTO, de D. Bernard Buchoud, OSB oliv. O autor
desenvolve seu artigo não só considerando a pro verbial hospitalidade beneditina, mas
também acentuando a acolhida do Outro (Deus), a de si mesmo, a do irmão mais próximo
e por fim a do hóspede de passagem pelo mosteiro,
Dois últimos artigos completam este número: A AUTORIDADE HOJE, de D.
Jean-Pierre Longeat, OSB e A ARTE DA LECTIO DIVINA, de Pe. Michael Cascy,
OCSO, O primeiro aborda o exercício da au toridade na vida monástica hoje, numa
reflexão serena sobre a função dos Superiores no nosso tempo marcado por tantas
mudanças. E o Pe. Michael ensina a ARTE DA LECTIO DIVINA como um diálogo

interior do coração com o texto e, através do texto, com Deus.
Por fim, uma homenagem a um grande estudioso da Regra de São Bento, falecido
no ano passado, D. Adalbert de Vogüé OSB, na palavra de D. Albert Schmidt OSB, que
com ele conviveu.
Na página RELATOS uma CONVERSA COM O Pe. SALERNO encoraja os
contemplativos a viverem sua vida escondida com Cristo em Deus, da qual resulta uma
misteriosa fecundidade apostólica, por ele próprio experimentada...
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