Teología Moral e Espiritual
ESCRIVA, Josémaria, Temas actuais do cristianismo. Ed. Aster. Vol. de 178 ps.
140 x 210. Lisboa 1969.
Esre livro é composito por algumas
catrevistas concedidas a vários jornais e revistas, nurn período de dois
anos.
Julgamos desnecessário apresentar
o autor, fundador do Opus Dei, e passamos a fazer urna breve amostragem
dos temas tratados.
Aggiornamento.
iA necessária opiniao pública na
Igreja e a autoridade.
'Atiirt:udes concretas de sacerdotes em
problemas de índole temporal (políticos, sociais, etc.).
Como se e~pHca o facto dos sócios
do Opus Dei estarem presentes na vida
política?
Influencia dos sócios do Opus Dei
na política eS'Panhola.
Porque há sacerdotes no Opus Dei?
Como é organizado o Opus Dei.
A Universidade e os problemas de
ensino: democratiza9ao do ensino, pro.

hlemas políticos na Un.iversidade e autonomia.
Porque é que o Opus Dei nao organiza actividades de forma9ao espiritual onde pamiciperrn conjuntamente
marido e mulher?
Como se poderla resolver o conflilto
de gera~óes?
O controle de natailidade.
Etc.
Estes e outros temas - propostos
por jornalistas do Time, Figaro, New
York Times, e outros - podem ter
muiito interesse para quem, tendo lido
as notícias dos jorna•is relativas ao
·O pus Dei, deseje conhecer com seriedade o pensamen'to do autor de «Caminho» e a Associa9ao por ele fundada.
De modo simples e cordial Mons.
Escrivá faJa com penetra9ao de todos
os assuntos que lhe foram propostos,
num estilo muii.to pessoal. - J. Lado
Teixeira.

AZEVBDO, Hugo de, MeditQ{:üo do Natal. Cadernos Civiliza9ao l. Ed. Civiliza9iio
-Editora. Vol. de 83 ps. 120 x 185. Porto 1969.
Com este precioso volume com~
urna nova colecc;:ao. E diga-se que nao
se podia ter escolhido melhor. Nele o
A. procura ajudar"'D.os a medirtar sobre
urn aspecto bastante esquecido do Natal: o ambiente que rodeia o Menino
Jesus. «Esse ambiente somos nós, é a
nossa vida comurn, o mundo que Ele
veio salvar e ao qua! pertence».
Ao desenvolver, com urna linguagem
muito acessível ao homem de boje,
este tema, o A. lembra-nos urna verdade de .fé por vezes esquecida ao fixarmos a nossa aten<;ao unilateralmente na divinda<le de Cristo. Esta

verdade é que Cri!Sto aceitou a natureza humana real, existente. E a medita9ao desta verdade ajuda-nos a encontrar Cristo na nossa vida corrente
e sermos aí seus verda·deiTos disdpulos.
Para o autor a nossa gratidao por
estas preciosas reflexaes sobre o Mis·
tério do Nata'! com os votos de que
continue o diálogo com o público portugues. Para a casa editora os nossos
parnbéns por esta iniciativa e pela
magnífica apresenta9ao tipográfica
<leste volurme. - Silva Marques.

THILS, G., Teologia delle realta terrene; I.O., Teologia e realta saciale. Ed.
Paoline. 2 vols. de 223 e 284 ps. 125 X 185. Roma 1968'.
Hoje fala,se com bastante frequencia da consecratio mundi, da nova
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tierra e dos novos céus, da autonamia
do temporal, da dimensao socia:! de

