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sua vida, tantas vezes difíceis, obscuras e complexas, a vontade de Deus.
Anima-nos, assim, a seguir o seu
exemplo, já que foi, como refería
Mons. Escrivá de Balaguer, «um homem corrente, um pai de f amília, um
trabalhador que ganhava a sua vida
com o esfor90 das suas maos». E pergunta o Autor: «Neste caso, a contempla9ao do que o Evangelho nos diz
acerca de sao José, um homem tao
ao nosso nível (humanamente falando), nao poderá descobrir-nos o segredo da santidade no trabalho e nos
deveres próprios de cada um?». S este
o desafio que lanfa e que procura revelar ao longo desta sua obra.
J.A. Marques
BARBEDO, Luisa - MONGE,
Salve Raínha. Com Maria
do terceiro milénio. Ed.
dos Livros. 1 vol. de 148
120. Lisboa 1988.

Ferna ndo,
no limlar
Prumo-Rei
ps. 175 x

Este livro foi publicado durante o
Ano Mariano de 1987-1988, decretado
pelo Papa Joao Paulo JI, que terminou a 15 de Agosto de 1988, e que se
destinou a preparar os cristaos para
celebrar os 2000 anos do nascimento
de Cristo.
Para compreender o significado histórico e pessoal desse Ano Mariano,
o presente Caderno Prumo, Com Maria no limiar do Terceiro Milénio, de
Fernando Monge, era um grande auxiliar que ajudava os cristaos a reflectir sobre o papel de Maria no mistério
de Cristo, da lgreja e na alma de cada
cristao. Assim veremos melhor a necessidade de A conhecer e com Ela
intimar.
Insere-se, neste mesmo caderno, um
excelente trabalho de Luísa Barbedo
sobre a Salve Raínha. Entre muitos
outros modos de nos aproximarmos
de Nossa Senhora, meditando a sua
vida, aprendendo d'Ela, rezando-Lhe,
invocando-A, pedindo-Lhe ajuda, etc.,
a ·recita<;ao da Salve Raínha será a
expressaod da nossa adesao interior
ao seu reinado.
Trata-se, sem dúvida de um livro de
muito interesse que nao perdeu a actualidade, agora que já terminou o
Ano Mariano.
J.A. Marques

ESCRIVA, Josemaria, Cammlno. Ed . ARES.
1 vol. de 286 ps. 170X155. Milano
1984".

Estamos perante a décima oitava
edi<;ao italiana de Caminho, numa tradu9ao completamente revista e com
uma apresenta9ao tipográfica renovada.
No mundo, esta obra clássica da
espiritualidade tinha atingido 184 edi<¡;oes, em 35 línguas, com uma tiragem
de 3.091.306 exemplares.
Dos pontos de Caminho podem recolher-se alguns aspectos do espírito
do Opus Dei. Contudo, o livro nao se
dirige exclusivamente aos seus membros, mas a todos os cristaos e a todos os homens que querem encont·rar
o Senhor.
Caminho tem sido definido «a imita<;:ao de Cristo dos tempos modernos.
Está de parabéns a Editorial ARES
por mais esta edi9ao.
J .A. Marques
CICCONE, Lino, «Non uccidere». Questioni di morale della vita fisica. Ed.
ARES. 1 vol. de 400 ps. 21OX150.
Milano 1984.

Ao lado do estudo de questoes de
grande ressonancia como o aborto, a
eutanásia, a pena de marte, a esteriliza9ao antiprocreativa, o Autor examina neste estudo outros assuntos nao
menos actuais e fundamentais tratados pelo Magistério da lgreja, mas
por vezes quase ignorados: é o caso,
entre outros, das normas morais relativas a experimenta9ao tecnológica,
as actividades desportivas e laborais,
a circula9ao estradal.
A obra, que se dirige nao ao restrito
grupo dos especialistas mas a todos
aqueles que desejam adquirir um
conhecimento sério e documentado
dos problemas morais que giram a
volta da vida e a saúde, é caracterizada pela linearidade da estrutura com
que procede a análise de todas e de
cada uma das questoes, acompanhada
de frequentes cita<¡;oes de documentos
com frequencia a que o vasto público
difícilmente tem acesso.
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