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Suas Beatitudes, Senhores Cardeais,
Amados Irmãos no Episcopado e no Sacerdócio,
Queridos irmãos e irmãs em Cristo!

A celebração litúrgica que vivemos permitiu-nos dar graças ao Senhor pelo dom da Assembleia
Especial para o Médio Oriente do Sínodo dos Bispos, que teve lugar em Outubro de 2010 sobre o
tema: «A Igreja Católica no Médio Oriente, comunhão e testemunho. “A multidão dos que haviam
abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma” (Act 4, 32)». Quero agradecer a todos os
Padres sinodais pela sua contribuição. A minha gratidão vai também para o Secretário-Geral do
Sínodo dos Bispos, D. Eterović, pelo trabalho realizado e pelas palavras que me dirigiu em vosso
nome.

Depois de ter assinado a Exortação apostólica pós-sinodal Ecclesia in Medio Oriente, tenho agora
a alegria de a entregar a todas as Igrejas particulares na pessoa de todos vós, Beatitudes e
Bispos orientais e latinos do Médio Oriente. Com a entrega deste documento, começa o seu

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2012/index_libano.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2012/index_libano.html
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_AIUGU7ZN
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120916_libano.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_po.htm#Assembleia_Especial_para_o_Oriente_M%C3%A9dio
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_po.htm#Assembleia_Especial_para_o_Oriente_M%C3%A9dio
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2012/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20120914_firma-es-ap.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html


estudo e assimilação por todos os protagonistas da Igreja, pastores, pessoas consagradas e
leigos, para que cada um encontre uma nova alegria em continuar a sua missão, sentindo-se
encorajado e fortalecido a pôr em prática a mensagem de comunhão e testemunho apresentada
sob os vários aspectos humanos, doutrinais, eclesiológicos, espirituais e pastorais desta
Exortação. Queridos irmãos e irmãs do Líbano e do Médio Oriente, espero que esta Exortação
seja uma guia para avançar nos caminhos multiformes e complexos por onde Cristo vos precede.
Possa a comunhão na fé, esperança e caridade ser reforçada nos vossos países e em cada
comunidade para dar credibilidade ao testemunho que prestais ao único que é Santo, Deus Uno e
Trino, que Se fez próximo de cada homem.

Amada Igreja presente no Médio Oriente, bebe na seiva original da Salvação que se realizou
nesta Terra única e amada entre todas. Avança pela senda de teus pais na fé, daqueles que
abriram, com a sua constância e fidelidade, o caminho da resposta da humanidade à Revelação
de Deus. Encontra, na diversidade magnífica de santos que floresceram em ti, os exemplos e
intercessores que hão-de inspirar a tua resposta ao apelo do Senhor a caminhar para a
Jerusalém celeste, onde Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos (cf. Ap 21, 4). Oxalá
a comunhão fraterna seja um apoio na vida diária e o sinal da fraternidade universal que Jesus,
Primogénito duma multidão, veio instaurar! Assim, nesta região, que viu os actos e recolheu as
palavras d’Ele, possa o Evangelho continuar a ressoar como há 2000 anos e seja vivido hoje e
sempre. Obrigado.
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