Editorial 58

Nunca é demais aprofundar a Palavra de Deus
e praticar a Lectio Divina....
Um número significativo de nossos leitores é constituído por sacerdotes
diocesanos e religiosos que nos prestigiam com sua colaboração e incentivo. A eles
queremos agraciar com este número que tem como TEMA DO TRIMESTRE
ESPIRITUALIDADE SACERDOTAL E PALAVRA DE DEUS. Trata-se de uma
reflexão profunda de D. Inocenzo Guido Gargano, monge beneditino camaldolense no
Mosteiro de São Gregório Magno em Roma. Ele inicia o seu artigo com um subtitulo: Em
busca do silêncio interior, partindo de dois textos bíblicos: Atos 6,2, quando os apóstolos
tomam a decisão de não servir às mesas mas se dedicarem à pregação da Palavra e Mc
3,13-15, onde o evangelista narra a escolha de Jesus dos doze apóstolos para que ficassem
com Ele e para que os enviasse a anunciar a Boa Nova.
A partir desses textos, o autor delineia um conteúdo no qual fundamenta uma
verdadeira espiritualidade sacerdotal sempre baseada na Palavra de Deus que ele sugere
como alimento espiritual na vida do Presbitero de tal modo que venha ele próprio a tornarse Livro Vivo das Escrituras.
O artigo de D. Cristiano Collart OSB, Prior do Mosteiro da Transfiguração em
Santa Rosa: PALAVRA E SILÊNCIO, prolonga a reflexão de D. Gargano ao abordar a
relação do silêncio com a Palavra de Deus, agora no âmbito monástico, não no seu aspecto
normativo mas no contexto de uma realidade necessária para acolher em nós a Palavra
que recebemos nas Escrituras e na celebração diária do Oficio Divino. Finaliza seu artigo
mostrando que é a partir da meditação sobre a Palavra de Deus e de sua presença em
nosso coração que o silêncio ganha todo o seu sentido. Somos gratas a D. Cristiano, não
só por esta partilha da conferência que proferiu na CIMBRA em 2015 como também por
todo o apoio que dele recebemos para as publicações das Edições Subiaco.
Neste número ouvimos a palavra de nossos irmãos separados e podemos desfrutar
do apreço que também eles têm pela Lectio Divina. Ela chega até nós através de Martin
Hoegger, membro da Igreja Evangélica Reformada. Ele foi pastor e diretor da Sociedade
Biblica Suíça e partilha conosco o amor comum pela Palavra de Deus. Seu artigo:
ENCONTRAR A MISERICORDIA ATRAVÉS DA EXPERIÊNCIA DA LECTIO
DIVINA revela sua aproximação da Igreja Católica, dos escritos dos Santos Padres, dos

Documentos da Igreja, inclusive com uma longa citação do Documento de Aparecida.
Traça as linhas teológicas da Lectio Divina: uma leitura cristocêntrica, que tem a cruz de
Jesus como realização das Escrituras, busca a união com Jesus e o exercício da
misericórdia. Com efeito, o objetivo da Lectio Divina é encontrar Cristo através da
Escritura e o seu fruto é encontrar o próximo na misericórdia.
Assim, esses três textos com enfoques diferentes nos fazem concluir que nunca é
demais aprofundar a Palavra de Deus e praticar a Lectio Divina...
Outros artigos compõem nossa Revista: D. Benoit Rivière, Bispo de Autun, na
França, nos brinda com uma bela meditação sobre a Igreja. Seu titulo: AMAR A IGREJA,
sugere-nos uma revisão do nosso modo de conceber e viver a realidade eclesial no mundo
de hoje. Ensina-nos como professar a nossa fé na Igreja, Una, Santa, Católica e
Apostólica.
Ir. M. Lucida Schmieder OSB, Beneditina Missionária de Turzing, Doutora em
Teologia, nos fala da esperança em tempos de tribulação. Sua reflexão baseia-se na
profecia de Jeremias em cuja vida o mistério do despo jamento do verdadeiro servo de
Deus. Jesus, se torna visível. É um grande incentivo para aprofundarmos a mensagem e
a vida do Profeta, personagem-chave de todo o Antigo Testamento.
Por fim, na COLUNA MESTRA, uma singela homenagem a NOSSA SE NHORA
DO ROSÁRIO, no artigo de Fr. Pierre-Marie Delfies, fundador das Fraternidades de
Jerusalém, mostrando como surgiu e como se propagou a oração do rosário, hoje praticada
com grande devoção por todo o povo cristão.
Na página RELATOS, veja como um SORRISO PODE SANAR UMA
EPIDEMIA...
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