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1986.

As obras espmtuais do Fundador do Opus Dei tem encontrado, junto do público
portugues, urna receptividade muito acentuada. Em Portugal, já foram reeditados mais de
duas centenas dos seus escritos.
Acaba de ser publicada a 2.ª edic,:ao de Via Sacra, obra póstuma de Mons. Escrivá
de Balaguer, aparecida pela primeira vez entre nós há pouco tempo.
Tem por finalidade difundir e facilitar a prática desta antiga devoc,:ao crista. lnclui as
catorze estac,:6es do caminho do Calvário, a par de abundantes e incisivos pontos de meditac,:ao - cinco por cada estac,:ao - , da Paixao do Senhor. A edic,:ao está cuidadosamente
traduzida e ilustrada com gravuras de Vicente Lopez (1772-1850). Na capa, urna reproduc,:ao
a cores de urna cena da Via Sacra de Giandomenico Tiépolo que se encontra na Igreja
de S. Paulo (Veneza).
No prólogo, o Prelado do Opus Dei, Mons. Alvaro del Portillo, explica que esta obra
«foi preparada para ajudar a fazer orac,:ao e, com a grac,:a de Deus, para crescer em espirito
de compunc,:ao - dor de amor - e de agradecimento ao Senhor.
B, sem dúvida, um auxiliar muito adequado para acompanhar a Paixao de Jesus,
em especial neste período litúrgico da Quaresma.

BíBLIA SAGRADA COMENTADA. 1- SANTOS EVANGELHOS, Edic,:6es Theologica,
Braga, 1985. Vol. de 195 X 125 mm e 1502 págs.
A característica mais saliente desta obra, comec,:ada a editar por Edic,:6es Theologica
em 1985, é o facto de se tratar dum comentário da Sagrada Escritnra, com as respectivas
introduc,:6es, muito acessível ao grande público. Na verdade, além do texto bilingue
- latino da neovulgata e portugues - dos Livros Sagrados, esta obra oferece ao público
introduc,:6es bastante completas e simples e um longo comentário, ao mesmo tempo actual
e tradicional, da Bíblia.
Nao se pense, porém que esta Bíblia comentada nao é útil para quem estudou a
Sagrada Escritura e disp6e dos compendios e comentários usados nos cursos dos Seminários
e das Faculdades de Teologia. A abundancia e variedade dos comentários: patrísticos, do
Magistério da lgreja - mesmo do mais recente - e dos autores espirituais, faz desta obra
um auxiliar precioso para a pregac,:iio.
Por outro lado, os leigos com urna formac,:ao crista média encontram nesta obra um
instrumento muito apto para os introduzir no conhecimento mais profundo da Palavra
de Deus escrita.
Por isso, caro leitor, quem quer que sejas, nao deixes de adquirir esta obra há pouco
aparecida nas livrarias - que pode parecer cara a primeira vista, mas nao o é se atendermos a que o volume aparecido tem 1502 páginas e tem boa encadernac,:ao- e de a
recomendar aos teus amigos e conhecidos, na certeza de que, procedendo assim, estás a fazer
o tao necessário apostolado da boa doutrina.
Esta obra traduzida para portugues por J. A. Marques e editada por Edic,:6es Theologica,
foi elaborada pela Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra. O prec,:o de capa
do I volume, correspondente aos 4 Evangelhos, é de 2.500$00.
Para a adquirires podes dirigir~:
1) a Edic,:6es TheologJ.~a, b/,é.pat:taqo 59 - 47QP B,RAGí,l ft.OEc;
2) a Livraria Diário do Minho - Rua de Santa Margarida, 4 - 4'700 BRAGA
3) a Celebrac,:ao Litúrgica - Apartado 59 - 4700 BRAGA
4) ou a tua Livraria.
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