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PERO-SANZ, José Miguel, AUBERT,
Jean-Marie, GuTIÉRREZ CALZADA, Tomás, Ac~ao Social do cristao, trad. de
Ediciones Palabra, Diel, Lisboa, 1997,
152 p,. 210 X 130, ISBN 972-8040-18-0.

Acqao Social do cristao reúne tres estudos afins num único volume, sobre a
doutrina e espiritualidade difundida pelo
Fundador do Opus Dei.
J.-M. Pero Sanz é, desde 1969, Director
da Revista Palabra e tem publicado vários
livros e artigos, manifestando em todos os
seus escritos profundidade, sem prejuízo
da clareza, pelo que se le com crescente
interesse e agrado.
Estrutura o seu estudo, ao longo de cerca de meia centena de páginas, em seis capítulos: Questao Social; Acerca do fim da Igreja; Coerencia moral; História e Escatología;
Esperani;a e libertac;ao; Tres constantes.
J.-M. Aubert é teólogo frances formado na Universidade Gregoriana, durante
muitos anos dedicado a docencia na Universidade de Friburgo e já falecido em
1994, centra a sua reflexao na Santificaqao
do trabalho hoje.
Encara no seu estudo tres perspectivas
complementares: o trabalho humano continua e prolonga a criac;ao; O trabalho humano e o Reino do Verbo Incarnado; Otrabalho humano e a teología da Cruz.
Mons. Tomás Gutiérrez Calzada é um
canonista, tendo leccionado Direito
Canónico, Teología moral e Teología pastoral no Colégio Romano da Santa Cruz,
do qual foi Reitor. É actualmente o Vigário Regional do Opus Dei em Espanha.
O seu contributo para esta obra intitulase Doutrina Social da Igreja e existéncia crista.
O autor <leste trabalho estruturou-o em
quatro capítulos: Atitude crista e realidade social; Doutrina Social e testemunho
cristao; Doutrina Social e consciencia crista; Considerac;óes finais.
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Estes tres autores estudam uma
espiritualidade que muitos milhares de
pessoas procuram pór em prática, quer na
própria vida, quer em inúmeras obras de
promoc;ao social em todas as nac;óes onde
esta Prelatura Pessoal trabalha: centros de
formac;ao profissional para homens e mullieres, dispensários médicos voltados para
os mais carecidos de meios económicos,
escolas multirraciais, quintas e escolas operárias, etc.

FERNANDO SILVA
VOLONTÉ, Ernesto W. (a cura di), La
Famiglia alle soglie del 111 Millennio,
Atti del Congresso Europeo (Lugano,
21-24 settembre 1994), ed. Facolta di
Teologia di Lugano, 1997, 246 p., 240
X 170.

A famz1ia no limiar do III milénio, editada pela Faculdade de Teología de Lugano,
reproduz as Actas do Congresso europeu
em Lugano, de 21 a 24 de Setembro de
1994.
Escritas na língua em que foram pronunciadas as conferencias (italiana, espanhola, francesa, alemao), estas Actas incluem os seguintes trabalhos: Depois de
urna Introduc;ao ao Congresso Europeu A familia as portas do IIP1 Milénio, por
Mons. Eugénio Coreco, seguem-se os temas: A familia nos seus princípios antropológicos e ético-jurídicos; A familia a luz
da Palavra de Deus; A familia no pensamento moderno; Mudanc;as socio-culturais
nos Países Ocidentais; A família nas deliberac;óes do Conselho da Europa e na recente reforma: princípios e orientac;óes; A
familia na experiencia constitucional depois da declarac;ao de princípios e realidade normativa; A familia na experiencia
constitucional espanhola: declarac;óes de
princípio e realidade normativa; A familia

