Como poderei compreender, sem alguém que me
oriente?
«António Sílvio percorre uma panóplia de
temas e atitudes em muitos cristãos e nãocristãos que, assumindo gestos, devoções,
comportamentos, práticas religiosas, crenças
populares, ideologias e idiossincrasias
vigentes na comunicação e crítica social de
agnósticos, ateus, anticlericais e mesmo
crentes, nem sempre são bem esclarecidas.
Revitaliza
e
ataca
mitos,
explica
comportamentos, alvos, esclarece dúvidas,
faz catequese e dá orientações segundo as
normas da Igreja no seu magistério, com uma
reflexão teológica e pastoral fundada nos
concílios, encíclicas e intervenções papais» –
refere o Padre Dr. Albano Fraga, na
‘apresentação’.
São cerca de duzentas páginas, onde se
procura responder a setenta ‘questões da vida
iluminadas por Deus’, como se lê no subtítulo
desta publicação.
Na introdução a esta publicação - o trigésimo
oitavo título do autor, em diversas editoras - diz-se: «através desta pequena súmula de questões
– ‘Como poderei compreender sem haver quem me oriente’ – queremos responder a certos
problemas que, por vezes, nos são colocados, bem como desejamos levantar questionamentos
sobre outros assuntos que, nem sempre, são claramente solicitados. Percorremos um itinerário
simples e que perfaz as etapas de consciencialização, formação e compromisso de qualquer
cristão minimamente instruído. O recurso à passagem bíblica do ‘eunuco que regressa de
Jerusalém’ (Act 8, 26-40), lendo um texto do profeta Isaías, mas que não compreende,
precisando de guia para entender o que lê, serve-nos tão-somente para nos referirmos a que
cada um de nós precisa de alguém que o oriente na leitura, compreensão e vivência dos textos
bíblicos, bem como de tantas outras situações e problemas da vida. Com efeito, ser ajudado e
ajudar a compreender, desde a Palavra de Deus até aos seus sinais na vida, é algo de contínua
aprendizagem e que nunca está completamente feita».
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