Editorial 59

Descobrir um tesouro escondido...

São Bento volte para ajudar-nos a recuperar a vida pessoal, aquela vida pessoal
da qual hoje temos desejo e ansia e que o progresso da vida moderna sufoca (...). É esta
sede da verdadeira vida pessoal que conserva no ideal monástico a sua atualidade.
Estas palavras proféticas do Beato Papa Paulo VI em Montecassino, no ano de
1964, vêm se realizando em nossos dias. Cresce, cada vez mais, o número de leigos e
leigas que têm procurado nos Mosteiros e na Espiritualidade Beneditina um
aprofundamento de sua vida pessoal, bebendo nas fontes monásticas as águas salutares
para seu próprio desenvolvimento humano e cristão...
Nossa Revista, neste número, deseja saciar esta sede apresentando no TEMA DO
TRIMESTRE: UM TESOURO ESCONDIDO QUE É A REGRA DE SÃO BENTO.
Trata-se de uma Conferência do saudoso D. Georg Holzherr OSB, proferida no
Colégio Santo Anselmo em Roma, por ocasião do seu 80º aniversário. O texto nos ajuda
a compreender como São Bento enfrentou o ateísmo de sua época e como nos ensina a
viver as dificuldades do nosso tempo com a riqueza das palavras contidas na sua Regra.
Desde o Prólogo ele nos interpela, citando aquela exortação da Escritura: Quem tem
ouvidos para ouvir, ouça o que o Espirito diz às Igrejas. Ouvir o que o Espirito diz às
Igrejas é uma das exigências para captar a Vontade de Deus não só para aqueles que
querem pautar suas vidas pela Regra Beneditina como também para toda a Igreja de Deus.
Com muitos outros enfoques nosso autor exprime a importância de se descobrit este
tesouro escondido que é a Regra de São Bento. Nela a mensagem de São Bento para o
mundo de hoje é óbvia, salta à vista, conclui o autor.
Na esteira dos 50 anos do Concilio Vaticano II, celebrado há pouco, apresentamos
o artigo de Ir. Marta Garcia Fernández - DEI VERBUM: A PALAVRA, CORAÇÃO DA
IGREJA que rememora todo o processo de elaboração desta Constituição Dogmática e o
seu valor espiritual, nunca superado. Serve de base, inclusive, para outros Documentos
relativos à Escritura, como por exemplo a belíssima Exortação Apostólica Pós Sinodal
Verbum Domini do Papa Bento XVI.
O artigo CONSTRUIR COMUNIDADE? propõe uma abordagem da Conferência
XVI de João Cassiano que procura responder à pergunta: Como é possivel viver numa
amizade permanente? A autora, Ir. Mirjam Pesch OSB, relaciona o texto com a Regra

Beneditina, mostrando que São Bento, pelo menos em parte, transfere para a sua
comunidade o ideal da amizade que Cassiano desenvolve na sua Conferência. Apresenta
uma visão geral do tema e aborda os elementos fundamentais de uma amizade duradoura.
Ela nos estimula a ler as obras de Cassiano já publicadas em português pelas Edições
Subiaco.
Ir. M. Lucida Schmieder OSB, Beneditina Missionária de Tutzing, nos brinda com
uma excelente conferência sobre a Misericórdia, a partir do Capítulo 16 do Profeta
Ezequiel. Ao final, propõe várias perguntas para aprofundamento e aplicação pessoal.
Finalmente, na COLUNA MESTRA, podemos acompanhar São Paulo nas suas
viagens mediterrâneas e, na página RELATOS, Ir. Júlia Bacelar recorda UMA
COMUNHÃO VESTIDA DE BRANCO....
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