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Quinta-feira, 23 de Setembro de 2004

Caríssimos Irmãos e Irmãs
1. É com grande afecto que vos dou as minhas boas-vindas, feliz por terdes inserido no vosso
Congresso o encontro com o Sucessor de Pedro, e agradeço ao Pe. Wolf Notker as suas amáveis
palavras de introdução.
Ouvi as vossas preocupações e inquietudes. Não vos deixeis desanimar pelos problemas do
nosso tempo. Deus continua a sua obra em vós e convosco, segundo o seu estilo, como Jesus
preanunciou aos discípulos: "No mundo, tereis tribulações, mas tende confiança: Eu já venci o

mundo" (Jo 16, 33).
2. Permanecei fiéis à vossa história. O nosso mundo secularizado reconhece o testemunho das
vossas comunidades, que põem Deus no centro. Numerosos Bispos pedem para dispor, nas
suas Dioceses, destes espaços vitais de encontro com o Senhor. Mediante a liturgia, o estudo e
o trabalho, sede exemplo de vida cristã, plenamente orientada para Deus, e respeitadora do
homem e da criação.
Tomei conhecimento dos vossos contactos com monges e monjas de outras religiões: trata-se de
relacionamentos significativos, que podem revelar-se fecundos. Exorto-vos a aprofundar as

relações ecuménicas com os irmãos e as irmãs da Europa oriental. O monaquismo constitui uma
plataforma natural pela compreensão recíproca. Isto é extremamente importante no presente
momento histórico, para fazer com que a Europa conserve as suas raízes cristãs.
3. Apraz-me saber que, como grande Família beneditina, estais a redescobrir cada vez mais o
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vosso património conjunto. Queridos Irmãos e Irmãs, continuai o vosso caminho, seguindo as
pegadas de São Bento e de Santa Escolástica: "Não anteponhais absolutamente nada a Cristo"
(RB, 72, 11). Fiéis a esta regra de vida, conhecereis um futuro rico dos dons de Deus.
Que vo-los obtenha a Bem-Aventurada Virgem Maria, a quem vos confio, enquanto de todo o
coração vos abençoo, juntamente com todas as vossas comunidades.
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