A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA BENTO XVI
A SUA BEATITUDE BÉCHARA BOUTROS RAÏ,
PATRIARCA DE ANTIOQUIA DOS MARONITAS,
PARA A ACEITAÇÃO DO PEDIDO
DE COMUNHÃO ECLESIÁSTICA

A Sua Beatitude Béchara Boutros Raï
Patriarca de Antioquia dos Maronitas
A eleição de Vossa Beatitude à Sede patriarcal de Antioquia dos Maronitas é um acontecimento
muito especial para a Igreja inteira e aceito o seu pedido de Comunhão Eclesiástica com grande
alegria. Toda a Igreja, particularmente a Igreja maronita, dá graças à Santíssima Trindade pelo
dom que acaba de ser concedido na pessoa de Vossa Beatitude.
Dirijo-lhe as minhas fraternas e cordiais felicitações. A minha fervorosa oração eleva-se a Cristo,
Nosso Senhor e Nosso Deus, para que o acompanhe nesta nova missão.
Venerável Irmão, concedo-lhe de todo o coração a Comunhão Eclesiástica, em conformidade
com a Tradição e os votos da Igreja Católica. A sua Igreja sente-se orgulhosa por estar ligada,
desde as origens, ao Sucessor de Pedro. Pedro foi chamado por Jesus a conservar na unidade,
na verdade e no amor, a sua Única Igreja. Seguindo uma bonita e antiga tradição, o nome de
Pedro é acrescentado ao do Patriarca.
Beatitude, tenho a certeza de que com o bom conselho do seu Predecessor, Sua Beatitude o
Cardeal Nasrallah Pierre Sfeir, e com a colaboração dos Padres do seu Sínodo patriarcal, em
comunhão com o Colégio episcopal e sobretudo com a força de Cristo, Vencedor do mal e da
morte pela sua Ressurreição, Sua Beatitude tem o fervor, esclarecido pela sabedoria e temperado
pela prudência, para guiar a Igreja maronita. Ornada pela glória de são Maron e pelo cortejo dos
santos libaneses, são Charbel, são Nimatullah, santa Rafqa e o bem-aventurado Estêvão, ela
poderá ir ao encontro do seu Esposo, nosso Salvador.
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Possa o Senhor assistir Sua Beatitude no seu ministério de «Pai e de Chefe» para proclamar a
Palavra que salva, para que seja vivida e celebrada com piedade segundo as antigas tradições
espirituais e litúrgicas da Igreja maronita! Que todos os fiéis que lhe estão confiados, encontrem
conforto na sua solicitude paterna!
Possa a santa Mãe de Deus, Nossa Senhora do Líbano, a Virgem da Anunciação da qual Vossa
Beatitude tem o nome de Baptismo, torná-lo Mensageiro de unidade para que a Nação libanesa
— igualmente graças à contribuição de todas as comunidades religiosas presentes no seu país, e
num impulso ecuménico e inter-religioso — desempenhe no Oriente e no mundo inteiro o seu
papel de solidariedade e de paz.
Beatitude, saúdo-o «com o ósculo da caridade» (1 Pd 5, 14) no Senhor Jesus, Pastor bom e
eterno, e garantindo a minha oração por toda a Igreja confiada aos seus cuidados, concedo a
Vossa Beatitude e a todos, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis a mais ampla Bênção
Apostólica.

Vaticano, 24 de Março de 2011.
PAPA BENTO XVI
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