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Queridas Irmãs da Família monástica de Belém
e da Assunção da Virgem e de São Bruno!

Sinto-me feliz em vos receber por ocasião do vosso Capítulo geral. Saúdo particularmente a Irmã
Isabel, vossa Priora, bem como os membros do Conselho geral. Transmito também as cordiais
boas-vindas aos membros do Conselho do ramo masculino da vossa Família monástica,
presentes aqui convosco. Neste tempo de Pentecostes, faço votos por que o Espírito vos
confirme na vossa missão específica e vos esclareça nas decisões que devereis tomar.
Reavivando a vossa sede de beber na fonte do carisma do Fundador, o Sopro de Deus permitir-
vos-á entrar numa intimidade cada vez maior com Cristo, fonte da eficiência do vosso testemunho
e motor da vossa caridade fraterna!

Através da humilde e audaciosa fidelidade, no silêncio que caracteriza a vossa vida escondida,
sois amparadas pela oração da Virgem Maria. Por meio da vossa vida contemplativa, elevais o
mundo a Deus e recordais aos homens do nosso tempo o lugar que o silêncio e a oração têm na
existência.

Que São Bruno, sentinela incansável do Reino que virá, interceda para que permaneçais
vigilantes na oração, permanecendo "em guarda, santa e perseverante, na expectativa da vinda
do Mestre, para lhe abrir a porta quando ele bater" (cf. Carta a Raul, n. 4)! Convido sobretudo a
vossa Família monástica, que tem no seu título o nome Belém, lugar de nascimento de Emanuel,
a intensificar a sua oração pelo  Próximo  Oriente,  implorando  ao  Senhor  para que  conceda  a
 graça  da  paz  e  da  reconciliação a todos  os  habitantes  desta  região  martirizada  pela



violência.

De todo o coração, concedo-vos de bom grado uma afectuosa Bênção apostólica, que faço
extensiva a todas as Irmãs da vossa Família monástica, aos membros do ramo masculino e a
todas as pessoas que vos estão próximas.
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