CELEBRA!;ÁO LITÚRGICA

Scon HAHN, A Festa do Cordeiro. Missa: o Céu na Terra, Diel, Lisboa, 2005,
96 pp., 21oX135 ISNB: 972-8040-91-1.
Sean HAHN é um autor contemporaneo a quem a busca sincera da Verdade e a Luz
da Graga trouxeram acomunháo total coma lgreja de Cristo.
Dado aos estudos da Biblia, de máos dadas com a sua esposa, a quem dedica a
obra presente, foi caminhando ao encontro a lgreja de Cristo. Venceu diversos preconceitos, como por exemplo, contra a santa Missa, a devogáo a Nossa Sen hora e, especialmente, a reza do Tergo.
Em A Festa do Cordeiro. Missa: o Céu na Terra, o autor ensina-nos o caminho
para amar a Missa. É preciso acompanhar o estudo com urna participaiyáo activa na renovagáo do Mistério Pascal de Cristo.
Olha o Apocalipse, náo como apontando para algo que há-de acontecer na distancia,
mas como a descrigáo de algo que está a acontecer continuamente. Afinal, A Festa do
Cordeiro, de que se fala no último livro do Novo Testamento é a Santa Missa.
Estou certo de que o leitor amigo, depois de ter lido pausadamente este livro, logrará
quebrar a rotina, se acaso ela existe, e conhecer melhor e amar mais a Santa Missa.

S. JosEMARIA EscRIVÁ, A esperan~a o cristao, Die!, Colec9áo Homilias, n.º 9,
Lisboa, 2005, 48 pp., 165x115 ISNB 972-8040-95-4.
Estamos perante urna deliciosa meditagáo sobre a esperanga, virtude teologal.
O formato de bolso facilita traze-lo connosco, para aproveitar os espagos vagos de
tempo que acontecem ao longo do nosso dia.
Para que o leitor melhor possa aquilatar do seu conteúdo, transcrevemos os
sub-títulos em que está elaborado: A Esperaniya do Cristáo; Esperangas terrenas e esperanga cristá; Em que esperar; Tudo posso; A miséria e o perdáo; Deus náo se cansa de
perdoar; A importancia da luta; Como olhar no Céu.

S. JOSEMARIA EscRIVÁ, Homilias Eucarísticas, Diel, Lisboa, 2005, 48 pp.,
145x 100 ISNB 972-8040-98-9.
Secundando os desejos do Santo Padre Joáo Paulo 11, ao instituir o Ano da Eucaristia, a Ed. Diel quis dar o seu contributo, além de outras iniciativas, reunindo num livro
de bolso as duas homilias que estáo publicadas na obra do mesmo autor, Cristo que
Passa, largamente difundido nas naiyóes de língua lusíada. Urna, pregada em quinta-feira santa, 14 de abril de 1960: A Eucaristía, mistério de fé e de amor. E outra na festa do
Corpus Christi de 28 de Maio de 1964: Na festa do Carpo de Deus.
Além de que muitos leitores experimentam um certo receio perante livros muito
volumosos, o pequeno formato deste livro convida-nos a fazer dele nosso companheiro
de viagem.
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