Editorial 53

A Comunidade: Desafio para a vida consagrada hoje

Neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comunica ção humana
alcançaram progresso inaudito, sentimos o desafio de descobrir e transmitir a mística de
viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o abraço, apoiar-nos...

Estas palavras do Papa Francisco (Evangelii Gaudium 87) nos introduzem nos
textos deste número 53 da nossa Revista Beneditina que tem como TEMA DO
TRIMESTRE O artigo do Pe. Adalberto Piovano: A COMUNIDADE DE SÃO BENTO:
UMA COMUNIDADE A CAMINHO. Foi-nos enviado por nosso amigo e colaborador,
D. Matias Fonseca de Medeiros OSB, do Mosteiro do Rio, que também o traduziu do
italiano. Trata-se de uma profunda reflexão, sempre calcada na Regra Beneditina, sobre
a Comunidade de São Bento. Evoca o seu realismo ao tratar deste tema tão caro ao
coração do Patriarca dos Monges do Ocidente e ao mesmo tempo tão dificil no concreto
do dia a dia. Aborda as dificuldades no relacionamento fraterno, as fragilidades humanas
e termina o seu artigo comentando aquela visão de São Bento no final da sua vida, quando
vê o mundo todo concentrado num só raio de sol. Possivelmente, diz nosso autor, São
Bento teria visto também sua comunidade envolvida naquele mistério de unidade. Todos
os limites, as fragilidades, os pecados que ele previra ao escrever sua Regra estão ali
diante dele, transfigurados pela misericórdia de Deus para com uma comunidade que se
põe a caminho.
O artigo de Jean-Luc Molinier OSB: AGOSTINHO E O CENOBITISMO
também abordado neste número nos ajudará a aprofundar o texto tão denso de Pe.
Adalberto Piovano.
ORAÇÃO E MISTÉRIO PASCAL PARA SÃO BENTO é uma conferência de
Dame Maria Boulding OSB, monja da Abadia de Stanbrook Inglaterra, falecida em 2009.
Traduzido e enviado pelo Prof. Dr. Antonio Henrique Campolina Martins, o texto ensinanos a nos colocar diante de Deus na oração, numa atitude de tal transparência que
possamos junto dele derramar nossas lágrimas, mesmo que sejam de medo e de angústia,
pois só nos deixando ser conhecidos por Ele, tal como realmente somos, conseguiremos
realmente rezar.
Dois últimos artigos completam nossa Revista: 50 ANOS DO DECRETO

CONCILIAR PERFECTAL

CARITATIS SOBRE

A ATUALIZAÇÃO

DOS

RELIGIOSOS, da autoria de D. Anselmo Chagas de Paiva OSB, monge do Mosteiro do
Rio. Uma bela síntese deste artigo seriam as palavras: O segredo da fidelidade na vida
religiosa consagrada está no encantamento por Jesus, por sua pessoa, seu Evangelho e seu
projeto de vida.
E o artigo IMAGENS DE HOSPITALIDADE é uma página de vida das Irmãs
Beneditinas Missionárias de Tutzing, no Priorado de Santa Escolastica em Manila.
Filipinas.
Em RELATOS o saudoso Pe. Emmanuel M. Retumba OCSO (o Manu) nos brinda
com um lindo texto sobre a Cruz de Cristo.
Possam estas leituras nos ajudar na nossa caminhada cristã e monástica
enfrentando os desafios que o mundo de hoje nos apresenta...
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