Editorial 48

Meditação para tempos dificeis...

Eu desejo simplesmente começar uma meditação sobre a esperança cristã para
tempos dificeis, que nos ajude a assumir a realidade atual e, nos livre dum medo que
paralisa, para deixar-nos penetrar pelo Espirito de fortaleza, que nos torna testemunhas
e mártires, num mundo que carece de esperança...

É assim que o Servo de Deus, Cardeal Eduardo Pirônio, falecido em 5 de fevereiro
de 1998, sintetiza seu objetivo ao nos brindar com uma profunda reflexão sobre os tempos
dificeis. Quem não atravessou ou atravessa momentos em sua vida em que se vě tentado
a perder a esperança cristã e evangélica de que Deus faz tudo concorrer para o bem
daqueles que o amam? O Cardeal Pirônio nos ajuda a enfrentar, com coragem, estes
momentos.

Já Ir. Consuelo Junquera em seu artigo Fortalecer o espírito em tempo de férias,
nos propõe aproveitar os momentos necessários de descanso e de lazer para refazer nossas
energias convertendo este tempo em uma rica experiência de Deus. Para ela sempo de
uma oportunidade para despertar ou renascer em nós o contato com Deus, conosco mesmo
e com os outros, além de nos fazer descobrir os encantos da natureza e fortalecer o hábito
de contemplar a vida.

Estes dois artigos convocam-nos a manter viva a consciência de que Deus se faz
presente em qualquer circunstância de nossas vidas.

No terceiro artigo um jesuita nos fala do monaquismo que ele considera Memória
viva de todos os religiosos. Pe. Philippe Lécrivain, SJ nos conta também como se
transformou o seu olhar sobre o monaquismo beneditino após ter aprendido a ler a Regra
de São Bento.

Na COLINA MESTRA. Dom Samuel Dantas de Araújo OSB, monge da
Arquiabadia de Salvador, aborda o tema da Pobreza, seu fundamento bíblico e seu valor
teológico na tradição monástica.

Finalmente, a página RELATOS reproduz um texto das Beneditinas Missionárias
de Turzing - Comunidade de Buíque, que faz eco ao artigo do Cardeal Pirônio,
comentando o Evangelho de Mateus 14.22-33, que narra a caminhada de Jesus sobre as
águas no meio de violenta tempestade. Focaliza mais diretamente a importância de
fixarmos os olhos em Jesus, único capaz de nos fazer caminhar sobre as tempestades da
vida.

Possam estas leituras fortalecer a nossa Fé nestes tempos dificeis em que vivemos,
quando somos a todo momento chamados a dar as razões da nossa fé, num mundo que
dela tanto carece...
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