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Recensão - RESENHA EDITORIAL - Massimo Camisasca – “O DESAFIO DA
PATERNIDADE” Reflexões sobre o sacerdócio - Edizioni San Paolo
À luz do ensinamento de don Giussani e da experiência vivida durante 40 anos a seu lado, don Massimo
Camisasca analisa para si, para seus amigos da Fraternidade São Carlos e para possíveis interessados, a
experiência do seu sacerdócio. Camisasca guiou desde o início os seminaristas e os sacerdotes da Fraternidade,
ocupando-se quotidianamente da sua educação. A primeira parte do livro reúne algumas aulas sobre o tema do
sacerdócio.
A segunda parte se desenvolve em torno de cinco palavras: além das três “clássicas” que descrevem a vida de
quem se dedica a Deus (obediência, pobreza e castidade), fala-se sobre algumas reflexões sobre a paternidade
como experiência da fecundidade de quem é escolhido por Deus para uma vida dedicada a Ele.
«O mundo tem necessidade de pais, e Cristo nos quer ‘pais’, com uma preocupação prioritária: ser reflexo
Daquele que nos doou a existência e a luz para vivê-la, para compreendê-la, Daquele que nos salvou do nada e
abriu as portas da maior aventura: a de ser perdoado. Somos chamados a ir ao encontro dos homens em todos os
lugares e sem medo, para sermos companheiros de percurso, para doar aquele olhar sem o qual tudo parece escuro
e opaco. Somos chamados àquela capacidade de abraçar que não se detém diante do doente, do ancião, da criança,
do abandonado, do moribundo, porque sabe que ali começa a revelação da vida gloriosa que não passa.»(S.L.)
(Agência Fides 24/10/2003 – Linhas 16; Palavras 242)
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