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Sábado, 12 de Novembro de 2005

Beatitude
Venerados e queridos Irmãos!

Ao apresentar-vos uma saudação cordial, agradeço-vos pela vossa visita, que me permite fazer
chegar, através de vós, uma palavra de encorajamento fervoroso às vossas comunidades e a
todos os cidadãos do Iraque. A palavra de saudação é acompanhada da minha recordação na
oração, para que o vosso amado País, mesmo se na actual e difícil situação, não desanime e
saiba prosseguir o caminho rumo à reconciliação e à paz.

Nesta vossa permanência em Roma, vós celebrastes um Sínodo Especial, no qual concluistes o
projecto de revisão dos textos da Divina Liturgia em rito sírio-oriental, preparando uma reforma
que deveria permitir um renovado impulso de devoção nas vossas comunidades. Este trabalho
exigiu anos de estudo ededecisõesnem sempre fáceis, mas foi um período durante o qual a Igreja
Caldeia pôde reflectir mais profundamente sobre o grande dom da Eucaristia.

Outro âmbito importante sobre o qual a vossa atenção se concentrou foi a análise das provas do
Direito Particular, que deveria regular a vida interna da vossa comunidade. Uma disciplina
canónica apropriada é necessária para um desenvolvimento ordenado da missão que vos foi
confiada por Cristo. No espírito sinodal que caracteriza o governo da Igreja Caldeia, vivestes um
período de comunhão intensa, tendo sempre diante de vós o bem supremo da salus animarum.

Agora, regressando às vossas respectivas sedes, sentis-vos fortalecidos por esta experiência de
comunhão vivida junto dos túmulos dos Apóstolos Pedro e Paulo. É uma comunhão que encontra



aqui, hoje, uma expressão particular, ao elevar ao Senhor juntamente com o Sucessor de Pedro a
comum oração de gratidão.

Caríssimos, exorto-vos a prosseguir o vosso compromisso pastoral e o vosso ministério de
esperança por toda a Nação iraquena. Ao confiar cada uma das vossas comunidades à doce
protecção da Mãe de Deus, concedo-vos de bom grado a vós, aos vossos sacerdotes, aos
religiosos, às religiosas e a todos os fiéis a Bênção Apostólica, penhor de paz e de conforto do
Céu.
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