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Por ocasião do cinquentenário de fundação desta Comunidade monástica, associo-me
espiritualmente à vossa ação de graças ao Senhor por estes anos de fecunda presença na Igreja
e na sociedade, mediante uma peculiar forma de vida comunitária, que nasceu no sulco das
orientações do Concílio Vaticano II.

O início simples tornou-se uma missão significativa que favoreceu a renovação da vida religiosa,
interpretada como Evangelho vivido na grande tradição monástica. No seio desta corrente de
graça, a vossa Comunidade distinguiu-se no compromisso de preparação do caminho da unidade
das Igrejas cristãs, tornando-se lugar de oração, de encontro e de diálogo entre cristãos, em vista
da comunhão de fé e de amor, pela qual Jesus rezou.

Desejo manifestar o meu apreço especialmente pelo ministério da hospitalidade que vos
carateriza: o acolhimento de todos sem distinção, crentes e não-crentes; a escuta atenta de
quantos estão em busca de confronto e consolação; o serviço do discernimento para os jovens à
procura do seu papel na sociedade. Os frutos produzidos pela vossa obra de fé e de amor são
numerosos, e na sua maioria conhecidos somente pelo Senhor.

Face aos desafios contemporâneos, encorajo-vos a ser cada vez mais testemunhas de amor
evangélico, em primeiro lugar entre vós, vivendo a autêntica comunhão fraterna que representa o
sinal, perante a Igreja e a sociedade, da vida para a qual sois chamados. Os idosos da
comunidade animem os jovens, e os jovens cuidem dos idosos, precioso tesouro de sabedoria e
de perseverança. Assim, conseguireis viver com generosidade de coração também com os
outros, especialmente com os mais pobres de esperança. Continuai a estar atentos aos
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pequeninos, aos últimos, aos peregrinos e estrangeiros: eles são os membros mais frágeis do
Corpo de Jesus.

Esta data de aniversário constitua um momento de graça para cada um de vós, um tempo para
meditar mais intensamente sobre a vossa chamada e sobre a vossa missão, confiando-vos ao
Espírito Santo para que tenhais firmeza e coragem para prosseguir o caminho com confiança.
Acompanho-vos com a oração, para que possais perseverar na intuição inicial: a sobriedade da
vossa vida seja testemunho luminoso da radicalidade evangélica; a vida fraterna na caridade seja
um sinal de que sois uma casa de comunhão, onde todos podem ser acolhidos, como Cristo em
pessoa.

Com estes sentimentos, enquanto vos peço que rezeis por mim, concedo de coração a Bênção
Apostólica, a Vossa Reverência, ao Prior e a toda a Comunidade monástica, bem como aos
hóspedes, aos amigos e a quantos compartilham o vosso carisma.

Fraternalmente,

Vaticano 11 de novembro de 2018

Francisco
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