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Orientacions pràctiques per a la lectura contínua de la Bíblia
en el temps de Quaresma

LECTIO DIVINA PER A
TEMPS FORTS. QUARESMA
No només de pa... (2011)
Ángel Moreno, de Buenafuente

Seguint amb la sèrie Lectio divina per a temps forts, Ángel
Moreno ens presenta aquest recull de meditacions i
orientacions per al temps de Quaresma, seguint la lectura
continuada que ens proposa la litúrgia en aquest any 2011.
Sens dubte que aquest llibre, com la resta de la sèrie, serà un
bon instrument per viure els temps litúrgics i per conèixer i
aprofundir en la lectio divina com a mètode d’aproximació i
de lectura orant de la Paraula de Déu. El sant pare Benet XVI
recomana vivament la seva pràctica com a mitjà per renovar
l’espiritualitat de l’Església avui.
Amb la sèrie Lectio divina per a temps forts es presenta per
primer cop en català un autor de llibres d’espiritualitat que
en els darrers anys ha anat obtenint una popularitat creixent
arreu d’Espanya.
........................................................................

«A tots ens passa que, sense buscar-ho,
anem a parar al desert. La societat ens du
a una situació d’intestabilitat i
d’inseguretat com la que sentim quan
som en un lloc solitari. Aleshores és quan
dius: “Déu era aquí i jo no ho sabia”...»

Ángel Moreno Sancho és sacerdot
secular de la diòcesi de SigüenzaGuadalajara, de la qual és vicari
episcopal per a la Vida Consagrada.
Capellà del monestir de Buenafuente
del Sistal, aquest conegut autor de
llibres d’espiritualitat és doctor en
teologia espiritual i dirigeix exercicis
espirituals, així com nombrosos
cursos de lectio divina.
........................................................................

Ángel Moreno

«Els seus pensaments, meditacions i eines
han fet d’aquest sacerdot un dels mestres
dels exercicis espirituals.»
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