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Verdadeiramente presente no meio de vós mediante as palavras desta Carta, saúdo com muito
afecto todos e cada um dos que nestes dias participam no Capítulo Geral dos Cónegos Regulares
da Ordem Premonstratense, e abraço-vos individualmente como se estivésseis reunidos diante
de mim e, na medida do possível, exorto-vos, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, a
exercerdes a vossa missão com diligência e prudência, como já o fazeis por Cristo, pela Igreja e
pela vossa Ordem.

De facto, agora deveis utilizar corajosa e justamente todos os conselhos oferecidos por São
Norberto acerca da vida religiosa e do ministério sagrado, todas as benéficas experiências do
efectivo apostolado da vossa Ordem nos séculos passados, e todas as recentes directrizes da
Igreja-mãe para as presentes necessidades espirituais do Povo de Deus, a fim de não só os
adaptar às mudadas condições sociais do homem, mas também os modificar com prudência para
uma implementação mais completa do Concílio Vaticano II, e os usar para o bem-estar e a
renovação do vosso ilustre Instituto. Além disso, deveis continuar as vossas tradicionais e
elogiáveis práticas de piedade, em particular o louvor divino, o culto eucarístico, a devoção
mariana, o espírito penitencial e o fervor da obra pastoral.

Com razão, portanto, alegrar-vos-eis com os frutos das vossas deliberações e sereis muito
louvados pelo Romano Pontífice, que há muito tempo acompanha o vosso sério trabalho com as
suas preces ao Espírito Santo, Dador de toda a luz. Infelizmente, devido às circunstâncias



presentes, não vos posso receber na minha casa nem vos posso exprimir pessoalmente o meu
pensamento de maneira mais efusiva. Contudo, de boa vontade acolho as vossas antecipadas
expressões de fidelidade, e desejo que, segundo a vossa provada fidelidade, me comuniqueis as
actas do Capítulo Geral bem como as planificações futuras prudentemente feitas no Senhor.

Recebei então a minha saudação fraterna mediante esta carta, com votos de encorajamento e
conforto para os vossos corações, enquanto envio também a minha Bênção Apostólica para que
esta assembleia tão importante tenha pleno bom êxito, a Ordem dos Cónegos Regulares
Premonstratenses prospere e a obra da Igreja, que por esta é exercida em muitas nações,
produza bons frutos.

Vaticano, 6 de Julho de 2000, vigésimo segundo ano de Pontificado.
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