
 

 

 
 
 
15 de dezembro de 2020 
 
 
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
Caros irmãos e irmãs em São Bento e Santa Escolástica, 
 
Paz, esperança e força divina para todos os beneditinos e beneditinas à medida em que avançamos 
nestes dias do Advento em direção à celebração do nascimento de Cristo. Esta época,  com a qual 
iniciamos o Ano Litúrgico, carrega um sabor único de espera neste ano de 2020. Literalmente, o 
mundo inteiro espera um tempo de bênção: a celebração anual do Nascimento do Salvador, a vitória 
sobre inimigo invisível, porém poderoso, da pandemia, um plano para reconstruir os recursos cada 
vez mais escassos da terra e um movimento para o "novo normal" que deve se manifestar diante 
de nossos próprios olhos. Estes dias do Advento nos introduzem em um tempo de esperança, uma 
esperança que só pode ser totalmente fundamentada no amor e cuidado que o Senhor tem por nós, 
que nos conduz e nos dá sabedoria, força e vitalidade na promessa do Emanuel, o Deus conosco. 
Espero que todos os beneditinos em todo o mundo possam entrar nesta época sagrada com uma 
expectativa que acredita que, embora esta pandemia tenha atingido o mundo inteiro, o Senhor nos 
conduzirá adiante. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre este tempo. Mas, 
primeiro, gostaria de atualizá-los sobre alguns assuntos relacionados à Ordem Beneditina e à vida 
em Santo Anselmo 
 

As minhas viagens e visitas pessoais às comunidades beneditinas foram muito limitadas 
devido a restrições relacionadas ao Covid-19. No entanto, tive contato com algumas comunidades. 
Na primeira semana de agosto, preguei o retiro anual para os monges da Abadia de Glenstal, na 
Irlanda. Sómente 10 dias antes do retiro (que já estava programado), foi-me possível fazer planos 
para voar diretamente de Roma a Dublin. Que alegria foi passar uma semana com esta bela 
comunidade de monges! O seu acolhimento foi tão caloroso e fraterno; as suas celebrações 
litúrgicas foram inspiradoras e animadoras. Na verdade, eu não queria partir. Depois, tivemos uma 
reunião da Fundação Benedict em Lucerna. Como dois dos meus voos foram cancelados, viajei de 
trem, passando alguns dias no mosteiro de Rhêmes-Notre Dame no Vale D'Aosta, o qual faz 
fronteira tanto com a Suíça como com a França. Esta pequena comunidade possui um grande 
coração na sua hospitalidade, e uma localização nas montanhas que é perfeita para escapar ao calor 
e à umidade de agosto em Roma. Mas mais importante ainda, me senti muito em casa, partilhando 
a vida e a liturgia da comunidade. Enquanto estive por lá, houve a oportunidade de visitar, celebrar 
a Missa e pregar no mosteiro de Regina Pacis em St.-Oyen, uma fundação das monjas beneditinas 
de Isola San Giulio. Que bonito foi ver como esta comunidade trabalha o seu terreno e se envolve 
numa variedade de diferentes trabalhos caseiros com os quais se sustentam, servindo aqueles que 
vêm até elas para retiros e para a celebração da liturgia. 
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No encontro da Fundação Benedict em Lucerna, para além das nossas reuniões, celebramos 
também o 80º aniversário do Abade Primaz-Emérito Dom Notker Wolf. Como Arquiabade de S. 
Ottilien, Abade-presidente da Congregação de S. Ottilien, e depois Abade Primaz, houve muitas 
homenagens para recordar os seus esforços para fortalecer, construir e fomentar a vida beneditina 
em todo o mundo. Depois, no início de Setembro, estive em Einsiedeln a convite do Arquiabade 
Dom Urbano Federer para presidir e pregar na celebração anual da dedicação da sua Igreja Abacial, 
um lugar de peregrinação para muitas pessoas. A celebração chama-se Engelweihe, uma celebração 
muito popular de peregrinação a Einsiedeln. As multidões que vêm enchem a sua Basílica Abacial, a 
sua praça, e as lojas próximas. Toda a área em redor da abadia está repleta de belas luzes e imagens 
de anjos - verdadeiramente belas e inspiradoras. Mesmo com as restrições pandêmicas para a 
celebração, a Igreja estava o mais cheia possível, com muitas pessoas em peregrinação para este 
evento anual especial. Foi uma ocasião feliz para desfrutar da hospitalidade fraterna dos monges 
que estiveram em Sant'Anselmo nos últimos anos: Padre Mauritius Honegger, Padre Patrick Weisser 
(um dos nossos professores de filosofia em Sant'Anselmo), e Irmão Meinrad Hötzel. Enquanto 
estava em Einsiedeln, tive a bênção de visitar as duas comunidades de monjas beneditinas em 
mosteiros próximos. Padre Mauritius Honegger e eu celebramos a Missa com as monjas de Au, e 
também tivemos a oportunidade de visitar toda a comunidade. Mais tarde, no dia em que visitámos 
as monjas de Fahr, onde nos juntamos a elas para o Ofício Divino, uma refeição deliciosa, e uma 
visita ao seu mosteiro, que partilha uma longa proximidade com os monges de Einsiedeln e que 
remonta ao século XII. Em todos estes mosteiros é uma grande bênção ver as suas associações de 
Oblatos, os quais mantêm laços estreitos com as suas comunidades. 

 
Entre 24 e 28 de setembro, realizei a visita canônica em Norcia com o Abade Christopher 

Zielinski, de Lendinara. Como muitos sabem, a comunidade de monges, após o terremoto de 2017, 
mudou-se para uma colina a cerca de 3 quilômetros fora da cidade. É maravilhoso ver como a 
comunidade de monges continua a crescer com novas vocações europeias. A construção de um 
edifício monástico para os seus alojamentos, com capela, biblioteca e sala capitular, funcionou bem 
para eles. O seu trabalho na reconstrução da antiga igreja conventual dos Capuchinhos tem feito 
bons progressos, e eles esperam celebrar ali o Natal. Enquanto estive em Norcia, houve também a 
oportunidade de passar uma tarde com as monjas beneditinas que se mudaram de novo para 
Norcia; estão atualmente morando em edifícios pré-fabricados. Apesar das provações do 
terremoto, do deslocamento durante algum tempo, e de agora estarem em instalações humildes, o 
seu espírito permanece forte e vibrante. Foi uma alegria passar algum tempo com todos eles. A 
cidade de Norcia reconstrói-se lentamente pois os terremotos que sofreu em Outubro e em 
Novembro de 2016 foram devastadores. 

 
Recentemente, pude viajar para Amsterdã para duas reuniões: a primeira foi para a visita à 

Abadia de Vaals da Congregação de Solesmes, e a segunda foi para servir num painel para o Instituto 
Nexus. Felizmente, os Países Baixos têm tido menos casos de contágio, o que me permitiu a viagem 
de avião. Enquanto estava em Valls, recebi a visita do Padre Dirk Hanssens da Abadia de Keizersberg 
em Leuven e do Irmão Thomas Quartier da Abadia de Saint Willibrord, que ensina tanto em Leuven 
como, durante os verões, em Santo Anselmo. O seu ministério para os estudantes em Leuven, e 
especialmente para as irmãs beneditinas na Universidade, é um esforço impressionante de genuína 
hospitalidade beneditina, proporcionando oportunidades para estudos e eventos culturais. 

 
Aqui em Sant'Anselmo, tenho a alegria de dizer que estamos bem, vivendo em segurança, 

esforçando-nos por viver em paz, observando os regulamentos do governo, dos profissionais de 
saúde, e dos líderes da Igreja. Havia um bom número de monges que queriam começar ou continuar 
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os seus estudos aqui em Sant'Anselmo. Mas, infelizmente, devido às restrições de viagens, 
problemas de vistos, e situações inesperadas, não todos puderam regressar ou vir para a  Itália. 
Seria difícil exprimir, por meio de números, a situação daqueles que consideramos residentes em 
Sant'Anselmo. No total, são 111 pessoas que habitam em Sant'Anselmo, 90 das quais são residentes 
no sentido estrito dessa palavra (beneditinos e sacerdotes diocesanos) e 21 pertencem ao Curso 
Anual de Teologia da Abadia da Dormição. Os estudantes do programa de estudos bíblicos da 
Dormição não puderam entrar em Israel por causa da pandemia. Como o programa de estudos na 
Abadia da Dormição trabalha em associação com Sant'Anselmo, eles pediram para vir para Roma, a 
fim de realizar aqui o seu programa de estudos, e nós os acolhemos. A Professora Johanna Erzberger 
é a reitora, e o Padre Nikodemus Schnabel (Abadia da Dormição) coordena as atividades espirituais. 
Vários monges oferecem aulas a estes estudantes; eles têm sido um acréscimo bem-vindo ao nosso 
mosteiro e casa de estudo. O novo Patriarca Latino de Jerusalém, D. Pierbattista Pizzaballa, OFM, 
visitou o grupo, fez uma apresentação sobre a situação atual dos cristãos no Médio Oriente, e 
manteve com os estudantes uma animada conversa. Mais recentemente os embaixadores de Israel 
e da Alemanha junto da Santa Sé vieram a Sant'Anselmo e visitaram este grupo, permanecendo com 
os jovens por algumas horas. 

 
Neste momento, devido à pandemia, as nossas instalações para hóspedes estão fechadas 

para visitantes externos. No entanto, estamos aproveitando este tempo para iniciar a reforma da 
nossa hospedaria, com a esperança de ter um andar concluído até ao início do Ano Novo. Padre 
Markus Muff da Abadia de Engelberg, nosso Diretor de Desenvolvimento no âmbito europeu, tem 
constatado o sucesso deste importante empreendimento. Para testemunharmos o nosso 
importante carisma de hospitalidade é essencial que tenhamos em Sant'Anselmo um local 
acolhedor e confortável para os nossos hóspedes. O nosso próximo projeto será a reforma do 
primeiro andar da hospedaria nos próximos meses, o que levará todo esse projeto a uma conclusão 
bem sucedida. Continuamos à procura de fundos para a realização deste importante 
empreendimento. 

 
Nosso Prior, Padre Maurício, supervisionou fiel e cuidadosamente a situação de emergência 

do Covid no Colégio Sant'Anselmo. Aqui na Itália, as medidas de cuidado e de proteção foram 
rigorosas, e, felizmente, até o final da redação desta carta, não tivemos nenhum registro de 
diagnóstico positivo para o vírus. Apesar do cansaço que muitos sentem com a pandemia, 
continuamos com um espírito bom e de cooperação em casa. Com a devida manutenção das regras 
das restrições pandêmicas, acolhemos os Reitores dos Colégios Romanos aqui em Santo Anselmo 
para a sua reunião semestral. Para além deste grupo, os nossos visitantes têm sido poucos. A 
reunião do Sínodo dos Presidentes Abades, que deveria haver se realizado em Subiaco entre 19 e 
21 de novembro, teve de ser adiada uma segunda vez, devido às restrições de viagens. A reunião 
do Comitê Executivo e do Conselho da AIM reuniu-se por Zoom de 23 a 24 de novembro de 2020, 
sob a liderança do P. Jean-Pierre Longeat OSB de Ligugé e da Irmã Christine Conrath OSB da Abadia 
de Jouarre. Com as atuais limitações de viagens e de reuniões, fazemos o que é possível, e 
aguardamos com muita expectativa os tempos melhores, nos quais poderemos nos reencontrar 
pessoalmente. 

 
Como todas as outras instituições acadêmicas italianas, o nosso Ateneu teve de continuar a 

responder adequadamente à pandemia. Durante o verão, todas as nossas salas de aula foram 
transformadas em canteiros de obras: foi necessário fazer uma nova conexão de Internet em todas 
as salas de aula, fornecer novos sistemas de cabos e instalar equipamento técnico, incluindo 
câmaras e alto-falantes para transmitir as aulas aos estudantes que não podem estar presentes em 



 

4 

Roma ou não podem vir a Santo Anselmo. Os novos aparelhos, muito onerosos, foram patrocinados 
por uma generosa doação da Fundação Jurt com a qual o Reitor P. Bernhard Eckerstorfer OSB e eu 
estivemos em contato. Já P. Markus Muff OSB continuou a angariar fundos para fornecer às salas 
de aula as reformas básicas e necessárias para o equipamento técnico junto à Fundação Porticus. A 
nova plataforma educacional do Ateneu com o seu próprio website e a possibilidade de incluir 
estudantes do exterior revelou-se até agora muito útil. As aulas não são apenas gravadas e depois 
disponibilizadas aos estudantes que não podem estar presentes, mas todo o sistema torna também 
possível que os estrangeiros interajam com os que estão presentes nas salas de aula. Além disso, 
uma conferência numa sala de aula pode ser transmitida para outra sala. O novo sistema técnico 
está se mostrando muito útil, uma vez que tivemos que reduzir a capacidade das salas de aulas 
devido a um decreto governamental do dia 26 de outubro, o qual nos ordenou a diminuição da 
presença de estudantes na nossa instituição e a sua adaptação por streaming e online para poder 
continuar a ensinar, caso um estudante ou um professor tivesse de entrar em quarentena. 
Felizmente, a esperada queda acentuada do número de novos alunos não se verificou. Temos de 
enfrentar um declínio de novos estudantes inscritos no mestrado, mas podemos estar satisfeitos 
com o desenvolvimento geral do corpo estudantil. Um exemplo de inovação é o curso sobre a 
revisão do Missal italiano, que entrou em vigor no Primeiro Domingo do Advento, e que o nosso 
Instituto Litúrgico está oferecendo; este é um serviço maravilhoso de Sant'Anselmo para o clero e 
para os leigos de toda a Itália. 

 
P. Jordi Piqué OSB, da Abadia de Montserrat, foi reeleito para outro mandato como 

Presidente do Pontifício Instituto de Liturgia. Ele conta com o apoio do corpo docente, uma vez que 
continua a proporcionar uma boa liderança desta parte essencial do nosso Ateneu. O Pontifício 
Instituto de Liturgia realizou recentemente um simpósio sobre o Missal Romano, intimamente 
ligado à nova renovação do Missal na Itália. Evidentemente tudo isso foi feito por streaming. No 
entanto, foi impressionante ter mais de 160 participantes nas sessões. As apresentações foram 
gravadas e estão disponíveis on-line para aqueles que desejem ouvir estas apresentações, feitas em 
várias línguas diferentes. Os oradores basearam-se nas suas diversas experiências, provenientes de 
diferentes Conferências Episcopais. 

 
As beneditinas continuam a manter laços estreitos entre si, tanto através do seu Conselho 

de Administração quanto entre os Mosteiros que pertencem às suas diferentes regiões.  A Irmã Lynn 
McKenzie OSB do Mosteiro do Sagrado Coração, em Cullman, no Alabama, é a Moderadora da 
Communio Internationalis Benedictinarum e Presidente da Congregação de Santa Escolástica nos 
Estados Unidos da América. Ela observa que apesar de não ter ocorrido a Conferência das 
Representantes presencialmente em setembro de 2020, como se esperava e tinha sido planejado, 
a vida continua nos Mosteiros femininos em todo o mundo e as irmãs conseguem manter-se em 
contato via e-mail. Um novo boletim informativo da CIB será enviado às Representantes durante o 
Advento (para coincidir com esta Carta Circular da Confederação Beneditina Masculina). Cada uma 
das 19 regiões da CIB foi convidada a escrever um breve relatório sobre o impacto da pandemia nos 
Mosteiros de suas regiões. Muitos Mosteiros tiveram o coronavírus adentrando em suas casas, 
causando uma mudança na forma como a vida é organizada em suas Comunidades, e causando 
sofrimento e algumas mortes de diversas irmãs. No entanto, a Irmã Lynn escreve: "A esperança e a 
fé e uma vida de oração permanecem vivas em todos os Mosteiros femininos ao redor do mundo. 
Todos estes relatórios da região CIB serão incluídos no boletim informativo da CIB a ser publicado 
em breve".  Esse boletim informativo estará também disponível no website da CIB, caso os monges 
desejem conhecê-lo. Aqui está o link do website onde o boletim será publicado: 
https://www.benedictines-cib.org/meetings/meetings-2019-present/.   
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A CIB tem uma nova secretária executiva na pessoa da Irmã Mary Luke Jones OSB do 
Mosteiro de Nossa Senhora das Graças, em Beech Grove, Indiana, EUA.  Ela já trabalhou 
anteriormente na CIB, tendo atuado como coordenadora do Simpósio de 2014.  E, no seu próprio 
Mosteiro, ela tem uma rica experiência como Diretora de Desenvolvimento por um longo período. 
O Conselho da CIB cancelou a sua reunião presencial que estava planejada para janeiro de 2021 na 
Bélgica. Em vez disso, a reunião será online através do Zoom. Neste encontro, as irmãs planejarão 
o próximo encontro da Conferência das Representantes da CIB, que se realizará em Assis em 
Setembro de 2021, imediatamente antes do Congresso dos Abades em Santo Anselmo, em Roma, 
na esperança de que o Congresso possa prosseguir como planejado. 

 
É importante reconhecer o sofrimento e as mortes que ocorreram na Ordem Beneditina 

como consequência da atual pandemia. Os Mosteiros, tanto masculinos como femininos, tiveram 
vários de seus membros com casos positivos de Covid-19, com alguns sendo hospitalizados, outros  
permanecendo nas enfermarias de seus mosteiros, e outros ainda passando passarem para o abraço 
misericordioso de Deus.  A sensação de perda é sentida em todos os lugares e encoraja-nos a 
permanecer vigilantes na luta contra este inimigo invisível. Mencionamos também, sobretudo para 
aqueles que estiveram aqui durante os diversos verões, a inesperada e triste passagem de um dos 
nossos voluntários, o Sr. Alois Mühleisen, que caiu enquanto caminhava nas montanhas perto da 
sua casa de família e, em seguida, veio a falecer. Que todos os nossos membros e amigos que 
passaram para a eternidade descansem na paz do esplendor eterno de Deus. 

 
Durante as semanas que antecederam o Tempo do Advento, a minha lectio divina 

concentrou-se no Livro do Apocalipse. A pandemia fez muitas pessoas olhar para o fim dos tempos, 
para uma época de sofrimento, uma época de incerteza sobre o futuro, e para as formas como o 
nosso mundo, os nossos governos, a nossa Igreja, e a nossa Ordem Beneditina irão prosseguir. Um 
aspecto sobre o Livro do Apocalipse é que este leva em conta duas coisas: um tempo de resistência 
e de perseverança em tempos conturbados, e também uma esperança genuína da ação de Deus no 
meio de tudo isto. Na Liturgia das Horas, há vários Cânticos que irrompem em ação de graças e 
louvor a Deus pela Sua presença entre nós, a qual possui um poder mais forte do que a situação 
humana de sofrimento. "Nós vos damos graças, Senhor, Deus Todo-Poderoso, vós que sois e que 
fostes, porque assumistes o vosso grande poder e começastes o vosso reinado" (Ap 11,17). O Reino 
de Deus permanece, apesar da loucura humana ou do desastre natural. No final, a bondade de Deus 
manifestar-se-á, mostrando uma regra que é justa e um direção orientada para a sua renovação e 
para a sua restauração. 

 
Quando chegamos aos últimos capítulos do Livro do Apocalipse, encontramos uma 

expressão que já ouvimos muitas vezes, mas que agora poderemos entendê-la de uma nova 
maneira. O autor escreve: "Eu vi um novo céu e uma nova terra. O antigo céu e a antiga terra tinham 
desaparecido" ... Depois ouvi uma voz alta que vinha do trono dizendo: "Eis que a morada de Deus 
está com os seres humanos. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará 
sempre com eles como seu Deus" ... Então Aquele que está sentado no trono disse: 'Eis que faço 
novas todas as coisas'" ... (Apocalipse 21, 1. 3. 5). Ao meditar sobre estes versículos do Livro do 
Apocalipse, a pergunta que me surgiu foi: "Será que Deus vai assumir esta catástrofe natural e vai 
criar algo novo, bom, e até maravilhoso para nós? Veremos esta nova terra de que as Escrituras 
falam? Veremos uma nova terra, na qual Deus mudará o caos da nossa situação atual, e como o 
Todo Santo fez no início dos tempos, nos dará uma nova criação, uma nova terra, um mundo refeito 
na harmonia, ordem e bondade de Deus”? 
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Podemos encontrar exemplos disto nas Escrituras, onde algo infeliz, ou mesmo ruim, pela 
graça de Deus assume uma nova vida, uma nova direção, um novo foco. Por exemplo, em Gênesis 
45, lemos a história do patriarca José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, os 
quais nutriam com inveja por ele. Mas depois chega o momento em que, perante os seus irmãos na 
corte do Faraó, José diz que Deus o atraiu, e o transformou em algo de bom: para o serviço de um 
povo em necessidade. Este homem viu, com os olhos da sabedoria espiritual, que Deus tinha 
transformado algo malicioso e pecaminoso em alguma coisa com um fim positivo e abençoado. 
Podemos também pensar na história da criação em Gênesis 1, onde uma massa de caos se 
transforma em um mundo de harmonia, beleza e ordem, e é dada à família humana, para que 
administrasse este grande dom (Gn 1,28-31). Onde só havia desordem, Deus trouxe ordem através 
de uma palavra falada: "Que haja ... e houve" (Gn 1,3. 6-7. 9. 11). E depois há o ato último, onde o 
ciúme, o ódio, o medo, a traição e a maldade são redimidos pela morte salvadora de Jesus Cristo na 
cruz, trazendo o perdão e a reconciliação para o mundo, e prometendo-nos nada menos do que a 
vida eterna. Devido a tudo isto, precisamos ser um povo que testemunha a esperança. 

 
Numa recente reunião da União de Superiores Gerais, foi feita a seguinte pergunta: "Como 

será a nossa Ordem depois da Pandemia? Como serão as nossas comunidades em comparação entre 
a forma como viviam antes e o modo de vida durante a Pandemia?” Isso é difícil de responder, 
porque esta pandemia ainda não chegou ao fim. Como ouço de comunidades de beneditinos e de 
beneditinas de todo o mundo, há aspectos de suas vidas que mudaram radicalmente, e outros 
aspectos de suas vidas que permaneceram como eram. As coisas que não mudaram são o ritmo da 
oração que é marcado pela celebração diária da Liturgia das Horas, e para muitas comunidades, 
pela celebração diária da Eucaristia. Ao mesmo tempo, estas celebrações tiveram de ser alteradas 
para poder cumprir os regulamentos do governo, da saúde e da Igreja. No entanto, houve muita 
criatividade ao satisfazer estas exigências. O que tem sido positivo nesta experiência é que ela nos 
obrigou a aprofundar as palavras dos Salmos e a escutar mais atentamente a proclamação das 
Escrituras. A forma de exercer a hospitalidade mudou, mas não parou. São feitas transmissões ao 
vivo da Missa e da Liturgia das Horas, o que tem sido muito apreciada por muitos dos nossos Oblatos 
e amigos. O acompanhamento espiritual, que não pode ser feito presencialmente, é agora feito 
através de uma variedade de meios: Zoom, telefone, Skype etc. Como o Papa Francisco encorajou 
tão fortemente um sentido de genuíno cuidado, amizade e preocupação na sua nova encíclica 
“Fratelli Tutti”, penso que os beneditinos, que sempre mantiveram este espírito vivo nas suas 
comunidades, possam encontrar agora novas e criativas formas de servirem amorosamente uns aos 
outros. 

 
Um dos grandes desafios que muitas comunidades estão enfrentando diz respeito aos 

trabalhos apostólicos que muitas vezes determinaram o seu ritmo de vida: escolas sob a orientação 
dos valores beneditinos, trabalhos que envolveram monges e leigos e leigas próximos, crescimento 
do número de membros da comunidade sem o crescimento das finanças para satisfazer as 
necessidades diárias, pequenas indústrias caseiras das quais algumas comunidades dependem para 
o seu sustento, e programas de serviço aos necessitados (pobres, sem abrigo, imigrantes) que 
dependem ou do apoio do governo ou de parte da subsistência da comunidade. Somando aos 
desafios mencionados, há o cansaço pandêmico que provem do fato de viver com restrições em 
constante mudança, de se habituar ao uso de máscaras desconfortáveis, o efeito paralisante 
proveniente da incapacidade de fazer o que se espera de nós, e a espera de tudo o que vem de 
compromissos reorganizados para planos de viagem para reuniões. No meio destes desafios, 
devemos procurar bênçãos, sinais de esperança, e possíveis caminhos para prosseguir.  
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O Papa Francisco lembrou-nos de algo essencial naquela noite memorável em que reuniu 
toda a família mundial ao dar a sua bênção Urbi et Orbi. Usou a imagem dos Apóstolos juntos em 
um barco, imagem extraída do Capitulo 4 de Marcos, assustados em um mar tempestuoso e escuro, 
e perguntando-se como Jesus poderia estar dormindo num momento tão perigoso. O Papa 
recordou-nos a nossa experiência mundial e comum, de como estamos intimamente ligados através 
desta experiência, despojados da nossa auto-suficiência, sabendo que o nosso único caminho a 
seguir é através da dependência do poder de Deus que não pode ser controlada por forças humanas. 
À medida que avançamos com a promessa de vacinas, as quais devem chegar entre seis e oito 
meses, estamos começando a ver a nova terra que Deus está criando. É uma terra que nos mantém 
profundamente conscientes da nossa interdependência uns com os outros, da fragilidade da vida 
humana, da necessidade de sermos obedientes aos regulamentos que afetam a vida dos outros, da 
necessidade de sermos generosos e cuidadosos com o que nos foi dado, da disponibilidade para 
partilhar o que temos, de procurar a harmonia e a ordem nas quais o mundo foi criado no início, e 
da necessidade absoluta de silêncio e de oração para ouvir a voz de Deus, à qual possamos 
responder com Fé. 

 
Meus caros irmãos e irmãs, a nossa vida beneditina não mudará na sua substância no futuro; 

as nossas tradições de 1500 anos passaram por tempos de convulsões, guerra, peste, pestilência, 
supressão e, o mais importante, renascimento, renovação e novo crescimento. Inclusive, tem sido 
fora dos tempos de crise que uma nova vida surgiu dentro da vida beneditina. Pensemos também 
nos tempos de repressão e de guerra que quase esgotaram as nossas comunidades. No entanto, a 
graça de Deus foi estendida a outros para renovar e revitalizar a riqueza dos nossos valores e 
tradições. O que a Ordem Beneditina será no tempo que se seguirá a esta pandemia ainda está por 
vir. Com o Espírito Santo como nosso guia, trabalharemos para formar o dom das nossas vidas para 
a glória de Deus e para o serviço do nosso próximo. O que é importante para a nossa reflexão é o 
que estamos fazendo agora em resposta à voz de Deus, como a nossa oração nos conduz adiante 
para novas formas e criativas para recordar o apelo ao serviço dos outros, para recordar o 
testemunho significativo da nossa vida comunitária em um mundo que se arrisca e luta para 
manifestar independência em vez de interdependência, e para encontrar o rosto de Cristo em todos 
os que estão em nosso meio. 

 
Nestes dias de Advento, estamos celebrando um tempo que é realmente um sacramento da 

vida quotidiana: esperar, procurar e encontrar o Cristo que vem todos os dias entre nós, 
especialmente nas nossas próprias comunidades. Quantos mais homens e mulheres jovens virem o 
nosso amor uns pelos outros, mais verão a força e a beleza da nossa vida comunitária, pois não há 
maior poder do que o amor simples e genuíno que toca e move o coração humano para uma 
compreensão do sentido mais profundo da vida. "Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros" (Jo 
15,17). "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus; todo aquele que ama é 
gerado por Deus e conhece Deus" (1 Jo 4,7). Quanto mais os jovens puderem experimentar, e 
experimentar verdadeiramente, o nosso cuidado, preocupação e serviço de uns pelos outros, mais 
desejarão se tornar uma parte ativa das nossas comunidades. Há uma bela passagem do profeta 
Zacarias que expressa isto profundamente. Nela se lê: "Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naqueles 
dias pessoas de nações de todas as línguas agarrão, sim, agarrão um judeu pela barra do seu manto 
e dirão: 'Vamos convosco, pois ouvimos que Deus está convosco” (Zc 8,23). Nós nos  tornamos estes 
judeus quando procuramos seguir a vontade de Deus através do nosso carisma de hospitalidade 
beneditina, começando por nós mesmos, e estendendo-se a outros que vêm até nós em busca de 
um lugar de oração, paz e acolhimento. 
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Esta carta se conclui com algumas perguntas que coloco às comunidades beneditinas para 
as suas conversas comunitárias. Quando nos damos conta de que estamos começando a formar o 
nosso futuro, um novo normal, e permanecendo fiéis à nossa vocação, como é que o distinguimos 
do passado? Quais são os sinais positivos do Espírito de Deus entre nós durante estes tempos 
difíceis? Nestes tempos difíceis, o que estamos fazendo pelo serviço uns dos outros, e do nosso 
próximo? O que foi estabelecido na sua comunidade, por vezes sem sequer mencioná-lo 
explicitamente, como prioridade na vivência dos vossos valores beneditinos? Quais são as formas 
em que vimos a compaixão demonstrada aos outros necessitados? O que é que vimos como um 
novo potencial de vibração na nossa vocação monástica? Como construímos um autêntico espírito 
de comunidade com as medidas impostas de frugalidade que nos foram impostas a vários níveis? 
De que modo é que os nossos corações tiveram de ir mais fundo na nossa expressão de oração como 
verdadeira comunhão com Deus? O que aprendemos para levar conosco para o futuro? 

 
 Irmãos e irmãs, apesar da dor e do sofrimento desta pandemia, Deus tem estado conosco 
de formas que nem sempre podemos ver. A graça de Deus raramente vem do jeito que esperamos. 
Se estivermos atentos aos sinais dos tempos, veremos o futuro com esperança e confiança nos 
caminhos que Deus nos está conduzindo adiante. Que estes últimos dias do Advento nos conduzam 
a uma gloriosa celebração do nascimento do Senhor, porque temos esperança e temos visto sim a 
mão de Deus que nos guia amorosamente. 
 
 
Em Cristo, São Bento, e Santa Escolástica, 

 
Abade Primaz Gregory Polan, O.S. 
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