Editorial 52

Uma vez mais a oração...

Voltamos neste número, como é desejo de muitos de nossos leitores, a abordar o
tema da oração com enfoques diferentes das publicações anteriores.
No TEMA do TRIMESTRE, por exemplo, damos destaque aos SEGREDOS DA
ORAÇÃO. Nosso autor, o Pe. Paul Houix OCSO, vai desvendando-os aos poucos,
mostrando os vários testemunhos de pessoas orantes. Partindo de Jesus, o verdadeiro
homem de oração, ele chega a Paulo que aprendeu na sua vida de oração e de busca a
chamar Deus de Pai. Demonstra também como a Igreja, sobretudo nos tempos modernos,
é Mestra de oração. Alude a vários grupos de oração e de vida que procuram maior
intimidade com Deus. Impossível sintetizar neste breve EDITORIAL o conteúdo
profundo deste tema. Gostaríamos, porém, de ressaltar para aqueles que têm dificuldades
na oração, que aqui encontrarão um caminho que, com certeza, os levará à união com
Deus.
Outro tema tratado também com muita sabedoria pelo Revdo. Daniel Bourguet,
pastor da Igreja reformada da França, é a relação estreita entre TEOLOGIA E ORAÇÃO.
Inspirando-se em Evágrio Pôntico comenta seu ensinamento numa fórmula que segundo
ele ainda nos interpela: "Se és teólogo, rezarás verdadeiramente; e se rezas
verdadeiramente, tu és teólogo". Desenvolvendo o seu texto afirma que cada vez que a
teologia olha de cima para a oração cai no orgulho. Humilde é a teologia que tem sede
de oração. Desalterando-se nesta água torna-se ainda mais humilde. Em seguida, nossa
Revista é privilegiada com uma profunda conferência feita à sua comunidade por D.
Cristiano Collart OSB, Prior do Mosteiro da Transfiguração em Santa Rosa, RS. Amigo
e colaborador, de quem nossas publicações recebem grande incentivo, ele nos transmite
seus ensinamentos sobre A CONCEPÇÃO DE INTERCESSOR SEGUNDO A
ESPIRITUALIDADE DE SÃO SILOUANE.
Mais dois artigos encerram este número: UM CAMINHO DE COMPAIXÃO
NOS PADRES DO DESERTO. Vale a pena ler o Apoftegma citado por D. Claudio
Soldavini OSB no final de seu artigo a fim de nos estimular à misericórdia para conosco
e para com os irmãos.
Na COLUNA MESTRA, Irmã Véronique Dupont OSB aborda o tema atual do
DISCIPULADO. Aplica-o a São João e a São Bento. Com textos extraídos da Santa Regra

define o discípulo beneditino pelo silêncio, pela obediência e pela humildade.
Comentando o capítulo VII, apresenta-o como um caminho de seguimento e imitação do
Cristo.
Na página RELATOS, Me. Martha Lúcia Ribeiro Teixeira OSB, abadessa do
Mosteiro Nossa Senhora da Paz e Coordenadora da Assembleia das Monjas, sintetiza a
contribuição da vida monástica ao mundo de hoje: É A GRATUIDADE,

Que Deus nos dê a graça de segui-lo, imitando Jesus como discipulos orantes e
evangelizadores sobretudo pela gratuidade de nossa vocação cristã e monástica.
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