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Foi com alegria que tomei conhecimento de que no domingo 11 de Janeiro de 2004, Festa do
Baptismo do Senhor, Vossa Beatitude presidirá ao rito de Dedicação da Capela da Domus
Galilaeae, situada no Monte das Bem-Aventuranças Korazim. Recordo-me com emoção da
peregrinação apostólica de 24 de Março de 2000 quando, precisamente no Monte das Bem-
Aventuranças, não muito distante do lugar onde Jesus realizou a primeira multiplicação dos pães,
tive a oportunidade de celebrar a Eucaristia diante de muitos fiéis da Terra Santa e de um grande
número de jovens do Caminho Neocatecumenal. Nessa mesma circunstância, foi-me concedido
visitar e benzer o Santuário da palavra, lugar de acolhimento para quem deseja estudar as
Sagradas Escrituras num clima de oração e de contemplação.

A Capela, que agora é solenemente dedicada, oferece a possibilidade de contemplar o sumo
mistério de Cristo no Sacramento da Eucaristia, enquanto o afresco do Juízo Final, que enriquece
a sua abside, convida a dirigir o olhar para aquelas realidades últimas da fé, que iluminam a
nossa peregrinação diária sobre a terra.

Éde bom grado que me uno ao intenso momento espiritual, que esta comunidade cristã se
prepara para viver e transmito-lhe a minha afectuosa saudação. Saúdo de modo particular os
Prelados, os representantes das comunidades religiosas, do clero e dos movimentos eclesiais e
as autoridades civis presentes. Saúdo os iniciadores do Caminho Neocatecumenal, que orientam
o encontro, programado na Domus Galilaeae, de 7 a 16 de Janeiro, assim como os irmãos e as
irmãs que nele participarem.

Venerado Irmão, peço-lhe que se faça intérprete, junto de todos os presentes, dos meus cordiais



sentimentos, enquanto formulo votos a fim de que este importante acontecimento sirva de
encorajamento para todos renovarem a sua adesão a Cristo, Redentor do mundo. A Virgem de
Nazaré, Mãe da Igreja e Estrela da nova evangelização, oriente o caminho dos crentes na Terra
Santa e obtenha para eles a dádiva de uma fidelidade  cada  vez  mais  corajosa  ao Evangelho.
É com estes sentimentos que lhe concedo, bem como aos promotores do encontro, a quantos
fazem parte da família espiritual da Domus Galilaeae e aos participantes no sagrado rito, uma
especial Bênção apostólica.

Vaticano, 6 de Janeiro de 2004.
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