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Guieiro
A homilía é a actualización, nunha determinada situación social, nun determinado tempo e nunha determinada comunidade,
da función profética da Igrexa. É dicir, daquela dimensión eclesial
de todo o pobo de Deus pola que a asemblea debe escoitar que
significación teñen hoxe os textos bíblicos proclamados na liturxia
da Palabra e que principios de praxe actual se derivan deles como
froito externo da celebración eucarística.
Dito outramente: a homilía debe actualizar a Palabra de Deus,
en correlación directa coa vida da comunidade, iluminando o interior de cada crente, como axuda para un discernimento persoal.
Unha homilía que prescinda da Palabra é un discurso ideolóxico. A que só glosa as lecturas, sen actualizalas, é unha repetición
insubstancial. A homilía que podería ser dita en calquera momento
e en calquera lugar, é intemporal e etérea e, por iso, acaba por non
dicir nada. A que tan concreta nas aplicacións quere ser, deriva con
frecuencia en discurso moralizante ou doutrinal.
Predicar non é nada doado, pero nada hai máis letal que crer
que calquera ocorrencia serve para encher uns minutos da misa
porque á xente, no fondo, dálle igual, dado que ninguén sabe nada
e a ninguén lle importa.
Os que predican deben tomar moi en serio este labor do seu ministerio. E Encrucillada quere axudar a afondar nel para encaralo
como se merece.
Por iso publicamos un estudo de Pablo Guerrero SJ. centrado
principalmente neses especialísimos momentos –tantas veces desaproveitados– nos que á eucaristía se achega xente afastada da Igrexa.
Luís Rodríguez Álvarez fainos reflexionar sobre principios esenciais que debera ter en conta todo predicador para, coñecendo a
Escritura e a súa comunidade de fe por igual, poida recuperar o
estilo de Xesús de facer presente e actual a súa mensaxe.
Manolo Regal Ledo e Marisa Vidal Collazo complementan estes
estudos con sendas achegas que exploran diversos aspectos da predicación centrados nunha comprensión global da homilía inserida
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no todo da celebración litúrxica (Regal) e, tamén, na cuestión de xénero coma elemento determinante e non suficientemente atendida
no diagnóstico de doenzas propias da homilética tradicional (Vidal).
Almudena Suárez Cerviño estuda o fenómeno mediático que
supoñen os xestos e a linguaxe comunicativa dun papa Francisco
especialmente involucrado na atención coidada ás predicacións e,
sobre todo, á denuncia dun estado de cousas mundial onde o descarte, a falta de teito, traballo e terra, e tantas outras inxustizas son
moeda común en política internacional e nacional.
Co gallo do Día das Letras Galegas, Encrucillada publica un
estudo de Carlos Ramos Aguirre centrado na etnografía e no folclore estudados polo sabio investigador Antón Fraguas Fraguas. Con
ese marco xeral, o autor atende tamén ao estudo da relixión e das
crenzas populares obxecto de recolleita e atención por parte do etnógrafo galego este ano homenaxeado.
Carme Soto ofrécenos unha oportuna reflexión desde a vida relixiosa con motivo do 8 de marzo, día internacional da muller.
Coa sempre interesante crónica de Igrexa de Manolo Regal,
unha recensión de Almudena Otero e os debuxos de Soedade Pite
pechamos este número 212 da nosa andaina.
Pedro Castelao
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