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A equipe da AIM EUA pediu aos monges e monjas de todo o mundo para que refletissem sobre 
a Encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco (Sobre a Fraternidade e a Amizade Social) em 
busca de elementos-chave, que também são encontrados na Regra de São Bento. A equipe da 
AIM EUA editou todas as reflexões com a permissão dos autores. Seguem suas respostas.

Buscando a Solidariedade

Michael Casey, OCSO
Abadia de Tarrawarra, Austrália
Escritor fecundo sobre a vida monástica, 
Pregador de Retiros 

SOLIDARIEDADE FAMILIAR
A encíclica do Papa Francisco sobre a solidariedade familiar 

(fraternitas) nada mais é do que uma reflexão extensa sobre 
o Segundo Mandamento. É responsabilidade daqueles que 
verdadeiramente buscam a Deus, que também se comprometam 
a viver em uma solidariedade cada vez mais profunda com 
um círculo de irmãos e irmãs sempre em expansão: “um 
amor que transcende as barreiras da geografia e da distância”. 
Não é apenas a nossa família natural ou os nossos contactos 
quotidianos que estão incluídos nesta solidariedade.

O que distingue essa atitude da mera associação voluntária, 
é que ela se baseia menos em nossa escolha do que em nossa 
natureza humana compartilhada. Homens e mulheres de todas 
as culturas e de todas as gerações estão ligados pelo fato 
próprio da sua humanidade. A sua tarefa comum ao longo da 
vida é permitir que cresça a consciência desta solidariedade, 
para que ela determine progressivamente as escolhas que 
fazem, e passe a permear as suas atitudes, para que se possa 
dizer, verdadeiramente, que vivem no contexto dos outros.

Quando as pessoas se tornam parte de uma comunidade 
Beneditina, elas estão se matriculando em uma escola de 
serviço divino. O tipo de vínculo experimentado anteriormente 
em seus relacionamentos com suas famílias e amigos agora 
é aplicado a um grupo muito diferente de pessoas. É certo 
que todas elas vieram para a comunidade com objetivos 
semelhantes e lá foram formadas em crenças e valores 
semelhantes, mas elas permanecem em grande parte o produto 
de suas próprias origens e das escolhas que elas próprias 
fizeram ao longo da vida. Isso quer dizer que morar com 
algumas delas é um desafio.

Quando São Bento se refere ao amor dentro da comunidade, 
parece-me que ele pensa principalmente na paciência. A 

virtude da paciência envolve mais do que a resistência 
amuada às adversidades. Ela é construída sobre uma aceitação 
fundamental dos outros, sem qualquer desejo delirante de 
mudá-los. Não é apenas tolerância, mas também uma fé global 
na Providência. Esta é a situação que o amor de Deus planejou 
para mim; há uma opção vivificante para mim escondida 
dentro dela. Essa paciência é ativa, pronta para aproveitar ao 
máximo tudo o que a vida oferece. Pense na parábola do Bom 
Samaritano à qual o Papa Francisco sempre volta.

“Amizade social” é um componente importante da 
comunidade beneditina – embora, às vezes, eu ache que 
“amizade” é um termo melhor e mais inclusivo, já que 
precisamos ser amigáveis mesmo com aqueles que não 
são nossos amigos. Na minha experiência, as dinâmicas da 
comunidade são diferentes para homens e mulheres, mas 
todos são chamados a trabalhar em direção ao consenso por 
meio do diálogo respeitoso, desenvolvendo uma cultura de 
reconciliação e perdão, e buscando a paz e seguindo-a.

Esse amor praticado com seriedade no microcosmo da 
comunidade torna-se uma sementeira da qual emerge uma 
compaixão mais ampla - um amor sem fronteiras expresso 
por meio da hospitalidade ao estrangeiro e do acolhimento ao 
excluído. Em última análise, como Laudato si’ nos lembra, é 
também um chamado para amar e cuidar de nossa casa comum.

“Amizade Social” é um  
componente importante  

da comunidade beneditina
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Crédito da capa: 
A visão do mundo de Benedict- vitral na capela do 

Monte St. Scholastica, Atchison, Kansas
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Buscando o Diálogo
Abadessa Paola Pavoletti, OCSO 
do Mosteiro de Nossa Senhora de Coromoto, 
Venezuela

A paixão pela fraternidade universal, que anima profundamente 
a Encíclica do Papa Francisco, toca intensamente a experiência 
de nossa comunidade. Há muitos anos, procuramos levar em 
nossa comunidade, que é muito cosmopolita, uma experiência 
de comunhão fraterna por meio de dois fatores principais: a 
maternidade da superiora, que educa para a corresponsabilidade 
e a experiência do diálogo.

Certamente, os grandes problemas do mundo, que o Papa 
denuncia, o pequeno mundo fechado, a rivalidade e o poder 
estão presentes também no pequeno mundo monástico em que 
vivemos, mas, aos poucos, vamos aprendendo a chamá-los pelo 
nome e a compreender como estão distantes do clima evangélico.

Nós nos perguntamos se, além do capítulo 72, que nos exorta 
a honrar e a compreender todos os membros da comunidade, 
não seria interessante tomar como referência o capítulo 7 
sobre a humildade. A experiência da humildade forma e aguça 
a capacidade de ouvir e saber encontrar no próximo um outro 
ponto de contato, que favoreça o encontro.

A experiência da humildade  
forma e aguça a capacidade  

de ouvir

Pe. Christophe Vuillaume, OSB
Mosteiro de Mahitsy, Madagascar 
Professor e tradutor de Teologia e Espiritualidade 

Os elementos-chave alinhados em Fratelli Tutti e na Regra 
de Bento são a “busca necessária pela verdadeira sabedoria” 
(FT e RB Prol.), que começa com a “capacidade de sentar e 
ouvir os outros” (FT 48 / RB 3), e primeiro a Cristo, pois nada 
prejudica mais o mundo moderno do que uma “consciência 
humana dessensibilizada, um distanciamento dos valores 
religiosos (FT 275). Com efeito, as aptidões, as forças, até as 
virtudes nada são sem a verdadeira caridade, como diz a nossa 
regra de ouro, “nada prefir ao Amor de Cristo” (RB4, 21).

 Uma visão de fé permite-nos ver nos pobres, nos peregrinos, 
nos migrantes a visita do próprio Cristo (FT 90 / RB 53, 
15) e a identificar-nos com a sua vulnerabilidade (FT 67). 
Ver no encontro com os outros uma fonte verdadeira de 
enriquecimento pessoal e comum, pois “a vida existe onde 
há comunhão, fraternidade” (FT88 / RB72).

Os valores monásticos, que constroem uma cultura de paz 
e diálogo, formam a comunidade, mesmo quando somos 
muito diferentes uns dos outros. As relações na comunidade 
são baseadas no diálogo respeitoso, no reconhecimento 
dos valores universais / transcendentais para além de 
nossas escolhas pessoais e comunitárias, e no cuidado por 
todos de acordo com suas habilidades, limites, talentos e 
necessidades.

A busca necessária pela verdadeira 
sabedoria começa com nossa habilidade 

de sentar e ouvir os outros
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Buscando cura
Dom Geraldo Gonzalez OSB
Abadia de São Geraldo, São Paulo, Brasil
Membro do Conselho Internacional da AIM 
e trabalhando na Cúria do Primata abade 
como Tesoureiro em Roma

O documento Fratelli Tutti e o Regra de Bento foram ambos escritos em 
tempos de crise social, política, cultural, religiosa e econômica.

Como monges, monjas e irmãs, sabemos que todos nós somos 
estrangeiros na Terra.  Em alguns lugares ao redor do mundo, também 
somos “imigrantes”.  O monástico é uma pessoa em harmonia com 
todos porque ele se vê em cada pessoa que encontra (Evágrio Pôntico). 
A comunidade beneditina baseada na fraternidade e na sororidade é uma 
verdadeira “pertença”.  A melhor política nos mosteiros é a abertura para 
os pobres e estrangeiros.  Não estamos sozinhos e nosso desejo é chegar 
juntos à vida eterna.

A graça beneditina de receber “estranhos” como hóspedes inclui a 
consequência da partilha.

Nossos parlatórios são lugares de acolhimento, escuta e cura.  Às vezes, 
o mais pobre é aquele que não é ouvido e nosso tempo pessoal é o melhor 
bem e dádiva que podemos oferecer. 

Com base em nossa vida comunitária estável (voto de estabilidade) 
compartilhamos e difundimos a amizade social.  Alguns de nossos mosteiros 
são multiculturais e internacionais e, portanto, diálogo, cultura e encontro 
caminham juntos em prol da paz comunitária (social).

Novos mosteiros em países pobres são sementes de desenvolvimento, 
dignidade e esperança e sinais concretos de acolhimento, proteção, promoção 
e integração.  Em alguns lugares e culturas os mosteiros são lugares de 
“memória” (Shoah, Hiroshima e Nagasaki, genocídio no Ruanda).

Irmã Vera Lucia Parreiras Horta, OSB
Mosteiro do Salvador- Bahia Brasil
Abadessa Emérita,  ex-delegada da CIB, ex-Presidente da CIMBRA,  
Conferência Monástica do Brasil .

Três questões refletidas tanto na Encíclica quanto na Regra de Bento são a busca 
pela paz, hospitalidade e arte da cura.

A busca pela paz, no capítulo 7 da Encíclica, lembra que “em muitas partes do 
mundo, há necessidade de caminhos de paz para curar feridas abertas. A regra de 
Bento exorta os monges a “buscar a paz e segui-la”.  Abades ou priores devem estar 
atentos para “preservar a paz e o amor... na conduta do mosteiro.  Especialmente no 
caso de “uma disputa com alguém”, os membros são encorajados a “fazer as pazes 
antes que o sol se ponha”.

“Fratelli Tutti” afirma que “os seres humanos são feitos de tal forma que não podem 
viver, desenvolver-se e encontrar realização “exceto “no dom sincero de si mesmo 
para os outros”.  Monges seguidores da Regra de Bento perceberam que os valores 
que procuravam cultivar tinham que ser acompanhados por uma prontidão para ir além 
de si mesmos em abertura aos outros.  Na tradição monástica, os hóspedes sempre 
foram vistos como um dom presente no encontro com aqueles fora do próprio círculo.

A Parábola do Bom Samaritano oferece a base para “criar uma cultura diferente, 
na qual resolvemos nossos conflitos e cuidamos uns dos outros”.  Bento pede o 
maior cuidado dos doentes “acima e antes de tudo”.  Ele está convencido de que sua 
regra prevê a cura de pessoas feridas.  Devemos “suportar com a maior paciência as 
fraquezas do corpo ou do caráter uns dos outros”.

O monástico é uma pessoa em 
harmonia com todos

Em muitas partes 
do mundo há a 
necessidade de 

caminhos de paz para 
curar feridas
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Buscando Dignidade

Irmã Rosalina Fajardo, OSB
Irmãs Beneditinas Missionárias-Filipinas
Sub-prioresa do Priorado de Manila
Serviu como Secretária Geral de sua Congregação em Roma

Este apelo do Papa Francisco para a abertura “fraternal” ao mundo é refletido no 
capítulo 53 da Regra de Bento que poderia ser resumido em: “Que todos os hóspedes 
sejam recebidos como Cristo”. São Bento acredita e quer que os monásticos exerçam 
bom zelo, consciente de que Cristo está presente em cada pessoa humana; dando 
maior cuidado, bondade e amor puro a todos, mostrando respeito a todos.

O Papa Francisco insiste que o amor universal e a verdadeira amizade na sociedade 
só são possíveis através do diálogo e do encontro pessoal. No capítulo 3 da Regra, 
São Bento dá a cada pessoa da comunidade a oportunidade de falar e ouvir os outros 
como a “arte do encontro” mesmo em meio a desentendimentos e reservas,  pois cada 
um poderia aprender algo com os outros e ninguém é esquecido ou negligenciado.

Desenvolvemos uma cultura de paz e diálogo, sustentando um centro para famílias 
que vivem nas ruas onde podem tomar banho, comer e aprender habilidades para sua 
autossuficiência.  Também formamos  pequenas comunidades em áreas rurais onde 
podemos exercer o diálogo inter-religioso com agricultores e indígenas. Capacitamos 
as mulheres para a autossuficiência e fazemos parcerias com outras escolas beneditinas 
no exterior para dialogar com outras culturas. Nossas irmãs em formação são expostas 
a diferentes culturas, participando de um Noviciado Internacional e um Programa de 
Intensificação Pan-Africano de juniores.  Os estudantes ouvem e aprendem lições 
de vida a partir das histórias dos indígenas, pescadores, trabalhadores de fábrica e 
sem-teto com quem interagem.

Abade John Kurichianil, OSB
 Mosteiro Beneditino de São Tomás,  
Kappadu, Kerala, Índia

Em relação ao título, Fratelli Tutti, deve-se prestar atenção às histórias da 
criação de que os seres humanos fazem parte da natureza. Eles devem formar uma 
irmandade/irmandade mais ampla não só com a humanidade, mas também com 
toda a criação: árvores, animais e pássaros. Bento diz que o monge deve viver como 
parte da natureza, trabalhando principalmente com o solo para ganhar um sustento 
e vendo os hóspedes como irmãos e irmãs. 

Fratelli Tutti fala de respeito por todos no mundo. Esse respeito, especialmente 
para com os pobres, exige respeito pelos alimentos. É um crime desperdiçar comida 
porque há milhões no mundo que morrem de fome.  As palavras de Jesus aos 
discípulos depois de alimentar os cinco mil: “Reúna os fragmentos que sobraram, 
para que nada possa seja perdido”. A postura de Bento é a mesma.  Ninguém deve 
ser esbanjador ou desperdiçador dos bens do mosteiro, em vez disso, deve “olhar 
para todos os objetos e toda a sua propriedade como vasos sagrados do altar.  “

Ao aceitar o valor positivo dos meios de comunicação partilhados,  a encíclica 
alerta para possíveis perigos.  As comunidades monásticas precisam levar isso a 
sério.  Quando se consegue ter no quarto tudo o que se precisa, os contatos com os 
outros encolhem ao mínimo.  Pode-se preferir falar com um membro da comunidade 
por telefone em vez de cara a cara. Pode-se tender a se comunicar apenas com os 
amigos e evitar os outros. O uso constante e descontrolado dos modernos dispositivos 
pode minar a vida comunitária e destruir valores monásticos.

Falar e ouvir os  
outros é a “arte do 

encontro”

Formar uma irmandade/
irmandade mais ampla 

com toda a criação
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Buscando Enriquecimento
AIM USA recebe novos membros na Diretoria.

A AIM USA recebe três  novos membros de conselheiros 
na Diretoria: ir.  Mariana Olivo Espinoza do Mosteiro Pan de 
Vida, Torreón, Coahuila, México; Ir. Nettie Gamble, OCSO 
da Abadia de Nossa Senhora do Mississipi, Dubuque, IA; e 
Ir. Susan Quaintance, OSB do Mosteiro de St. Escolástica, 
Chicago, IL.

Irmã Mariana Olivo Espinoza, a 
OSB fez sua formação em Direito, e 
atualmente estuda Doutrina Social Católica 
e Direito Canônico.  Ela está ativamente 
envolvida na organização, planejamento 
e participação em encontros beneditino-
cistercienses latino-americanos, e na 
formação monástica.  Além disso, ela apoia 

famílias em sua cidade dedicadas à busca de seus familiares 
que desapareceram.  Estou animada com a oportunidade de 
participar da AIM USA.  Quero conhecer todas as expressões 
da vida monástica desta grande família que somos e a forma 
como nosso carisma beneditino ganha vida e enriquece o 
mundo e a Igreja.

Irmã Nettie Gamble, OCSO traz à 
Diretoria da AIM USA suas experiências 
como contadora/tesoureira da comunidade,  
Abadessa/prioresa,  e secretária da 
abadessa.  Seus dois anos de ministério 
na Noruega imersos em outra cultura e 
língua são um benefício adicional.  Ela 
reflete: “Nosso mundo precisa de mosteiros tanto ou, até, 
mais do que nunca. Existimos não só para a Igreja, mas para 
nossas comunidades e regiões locais, e para todos os seres 
humanos. Pessoas que não têm senso ou consciência de Deus 
também perdem o sentido e razão de ser de suas vidas. Nossos 
jovens estão realmente sofrendo por causa disso. Fico feliz 
em servir no conselho da AIM e fazer parte do apoio mútuo 
e encorajamento que podemos dar uns aos outros à medida 
que buscamos Deus”.

Irmã Susan Quaintance,  OSB  
é diretora do “Center for Life and 
Learning”, um programa de grande alcance 
educacional para idosos.  Susan é uma 
ex-presidente de longa data da Academia 
Beneditina Americana.  Ela serviu sua 
comunidade em vários cargos, incluindo 

23 anos de ensino.  Irmã Susan comenta: “Servir à Diretoria 
da AIM USA é uma expressão de gratidão pela minha viagem 
à Comissão de Mulheres da AIM de 2004 para Uganda e 
Quênia. O forte  testemunho da vida monástica em todo o 
mundo é ao mesmo tempos uma inspiração e desafio; é um 
privilégio poder servir à boa nova desse testemunho.
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SUBSÍDIOS APOIADOS PELA 
AIM USA EM 2020
Graças à sua generosidade, a AIM USA ajudou a financiar 
as seguintes subvenções de novembro de 2019 a dezembro 
de 2020:

ÁFRICA
• Angola  - Quatro irmãs de Huambo viajaram para aulas de formação.
• Chade  – Um mosteiro em Moundou instalou um telefone via satélite 

e a conexão por internet.
• Eritreia  - Um mosteiro em Asmara traduziu um livro em sua língua 

primária.
• Costa do Marfim  - Três irmãs e um monge receberam uma bolsa de 

estudos para estudar teologia.
• Quênia  – Uma irmã em Karen recebeu uma bolsa de estudos para o 

último ano de seus estudos médicos.   
• Quênia  - Um monge de Tigoni recebeu uma bolsa de estudos para 

estudar em Santo Anselmo.
• Nigéria  – Em Iwuru, um mosteiro comprou uma prensa para extração 

de óleo.
• Nigéria  - Uma irmã de Abakaliki recebeu uma bolsa de estudos para 

seguir um BA em comunicação pastoral.
• Ruanda  – Dez monges receberam uma bolsa de estudos em Huye.
• Tanzânia  – Monges em Mvimwa compraram um sistema de abastec-

imento de água e saneamento.
• Tanzânia  – Irmãs  compraram livros de formação monástica em 

Mvimba.
• Uganda  – Uma comunidade em Arua comprou uma máquina de bor-

dados para fazer vestimentas.    

ÁSIA
• Índia  – Um mosteiro comprou oito vacas para começar uma fazenda 

leiteira em Kappadu.
• Índia  – Em Kappadu, uma comunidade reparou o telhado da igreja.
• Índia  –  Irmãs compraram livros e uniformes escolares para crianças 

em suas escolas.
• Filipinas  – Uma irmã de Quezon recebeu uma bolsa de estudos para 

estudar música.
• Filipinas  – Duas irmãs receberam uma bolsa de estudos para estudar.
• Vietnã  – Uma comunidade em Thuduc realizou três projetos para irmãs 

estudarem, quatorze, em uma  faculdade e cinco, estudarem teologia.

AMÉRICA LATINA
• Brasil  – Uma irmã recebeu uma bolsa de estudos para um curso online.
• Brasil  – Uma irmã recebeu uma bolsa de estudos para o curso online 

do 2º ano. 
• Brasil  – Irmãs em Caxambu consertaram seu mosteiro e construíram 

uma cozinha para atender os m necessitados em sua área.
• Brasil  - Um monge de Fortaleza recebeu uma bolsa de estudos para 

estudar para o sacerdócio e obter seu diploma de Filosofia/Teologia.
• Brasil  – Irmãs de Itapecerica compraram livros e materiais necessários 

para a educação.
• Brasil  - Uma irmã de Santa Cruz recebeu uma bolsa de estudos para 

estudar a arte da iconografia.
• Nicarágua  – Uma comunidade melhorou sua biblioteca.
• México  - Um padre recebeu uma bolsa de estudos para estudar em 

Santo Anselmo.
• Peru  – Um monge recebeu uma bolsa de estudos para estudar filosofia.

EUROPA ORIENTAL
• Polônia  – Um monge de Tyniec recebeu uma bolsa de estudos para 

estudar em Jerusalém.
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2020 Programa de Mosteiro para Mosteiro
Monastery City State
Mount St. Scholastica Atchison KS
Marmion Abbey Aurora IL
Swiss-American Benedictine Cong Aurora IL
Our Lady of Grace Monastery Beech Grove IN
Holy Cross Monastery Beaumont TX
Belmont Abbey Belmont NC
St. Benedict’s Abbey Benet Lake WI
Incarnation Monastery Berkeley CA
New Camaldoli Hermitage Big Sur CA
Annunciation Monastery Bismarck ND
Monastery of Our Lady of the Desert Blanco NM
St. Benedict Monastery Bristow VA
St. Scholastica  Monastery Boerne TX
Our Lady of Guadalupe Trappist Abbey Carlton OR
St. Scholastica Monastery Chicago IL
Benedictine Srs. of Perpetual Adoration Clyde MO
Benet Hill Monastery Colorado Springs CO
Conception Abbey Conception MO
Monastery of the Holy Spirit Conyers GA
St. John’s Abbey Collegeville MN
Monastery of St. Gertrude Cottonwood ID
St. Walburg Monastery Covington KY
Mt St Benedict Monastery Crookston MN
Our Lady of the Angels Monastery Crozet VA
Sacred Heart Monastery Cullman AL
Sacred Heart Monastery Dickinson ND
St. Scholastica Monastery Duluth MN
Our Lady of the Mississippi Abbey Dubuque IA  
St. Walburga Monastery Elizabeth NJ
Mt. Michael Abbey Elkhorn NB
Mount St. Benedict Monastery Erie PA
Monastery Immaculate Conception Ferdinand IN
St. Scholastica Monastery Fort Smith AR
St. Lucy’s Priory Glendora CA
St. Emma Monastery Greensburg PA
Glastonbury Abbey Hingham MA
Clear Creek Abbey Hulbert OK
Our Lady of Dallas Irving TX
Monastery of the Ascension Jerome ID
Benedictine Monastery of Thien Tam Kerens TX
St. Martin’s Abbey Lacey WA
St. Vincent Archabbey Latrobe PA
Sacred Heart Monastery Lisle IL
Emmanuel Monastery Lutherville MD
St. Anselm Abbey Manchester NH
Mount Tabor Monastery Martin KY
Holy Wisdom Monastery Middleton WI
Mepkin Abbey Moncks Corner SC
St. Mary’s Abbey Morristown NJ
Queen of Angels Monastery Mount Angel OR
St. Peter’s Abbey Muenster SK

AIM USA é uma organização 501(c) 3. Todas as contribuições 
para a AIM USA são dedutíveis do imposto, conforme 
permitido por lei.
Contribuições podem ser enviadas para: 

AIM USA, 345 East 9 Street. Erie PA 16503
Ou por nossa conta no PayPal (www.aim-usa.org)

Ajude a Missão da AIM EUA
Your financial support is greatly appreciated!

Espórtulas de Missa
A AIM EUA envia espórtulas aos mosteiros beneditinos 

e cistercienses na Ásia, África, América Latina e Caribe. 
Essas ofertas são extremamente importantes para eles, 
especialmente nos tempos atuais. Se você deseja lembrar 
de alguém que faleceu em decorrência do Covid-19 ou tem 
alguma outra intenção, por favor envie-a para:
 AIM USA, 345 East 9 Street. Erie PA 16503 USA

Contatos da Equipe 
Diretora executiva:
  Irmã Ann Hoffman, OSB, director@aim-usa.org

Coordenador da Cooperativa Missionária /Gerente
  Ir. Christine Kosin, OSB, aim@aim-usa.org

Telefone AIM EUA: 814 453-4724
Website: www.aim-usa.org

Monastery City State
House of Bread Nanaimo BC
Newark Abbey Newark NJ
St. Gertrude Monastery Newark DE
St. Paul’s Abbey Newton NJ
Immaculata Monastery Norfolk NE
Prince of Peace Abbey Oceanside CA
New Melleray Abbey Peosta IA  
Abbey of the Genesee Piffard NY
Mount Saviour Monastery Pine City NY
St. Martin Monastery Rapid City SD
Assumption Abbey Richardton ND
St. Mary Monastery Rock Island IL
Benedictines of Mary, Queen of Peace Rutherfordton NC
Monastery of the Risen Christ San Luis Obispo CA
Christ the King Priory Schuyler NE
St. Benedict’s Monastery Snowmass CO
Santa Rita Abbey Sonoita AZ
Benedictine Monastery Sonoita AZ
St. Joseph’s Abbey Spencer MA
St. Joseph Abbey St. Benedict LA
St. Brigid of Kildare Monastery St. Joseph MN
St. Benedict’s Monastery St. Joseph MN
Holy Name Monastery St. Leo FL
St Meinrad Archabbey St. Meinrad IN
St. Paul’s Monastery St. Paul MN
New Subiaco Abbey Subiaco AR
Abbey of Gethsemani Trappist KY
St. Joseph’s Monastery Tulsa OK
Our Lady of New Clairvaux Abbey Vina CA
St. Anselm’s Abbey Washington DC
Queen of Heaven Monastery Warren OH
Mother of God Monastery Watertown SD
Weston Priory Weston VT
Redwoods Monastery Whitethorn CA
Transfiguration Monastery Windsor NY
St. Benedict’s Monastery Winnipeg MB
Mt St Mary’s Abbey Wrentham MA
Sacred Heart Monastery Yankton SD

Buscando Relacionamento
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Benedict viu o mundo inteiro em um único raio de luz.(Diálogos)Um Único Raio de Luz

Sister Ann Hoffman, OSB 
Executive Director, AIM USA 
director@aim-usa.org

A Encíclica, Fratelli Tutti, refletida 
através das lentes da Regra de São Bento, 
nos desafia.  

Escutar!  É a primeira palavra da Regra de São Bento.  É uma 
palavra-chave identificada pela maioria de nossos escritores.  
É usado pelo Papa Francisco ao longo de sua encíclica.

A quem escutamos?  Obviamente, família, amigos, membros 
da comunidade.  Mas precisamos ir mais longe.

Mais importante, precisamos ouvir estranhos, pobres, 
presos, migrantes, párias, aqueles que não têm ninguém para 
ouvi-los, que podem até estar bem no nosso meio.  O maior 
presente pode ser o tempo.

Todos devem ser incluídos.  Devemos nos encontrar e 
dialogar uns com os outros, respeitando a voz, a sabedoria 
de cada pessoa.  Isso leva tempo e confiança.  Acontece um 
encontro de cada vez.  Começa pequeno e se expande.

Imagine se cada governo, cada negócio, cada cidadão 
realmente dialogasse de verdade, ouvindo uns aos outros, 

trabalhando juntos.  O mundo poderia ser um lugar diferente.  
Poderia não haver mais guerras, nem violência.  A crise 
climática poderia ser resolvida enquanto cientistas de todo 
o mundo trabalhassem juntos para salvar a Terra.  Isso pode 
acontecer!

O Bom Samaritano parou e fez  
  a diferença.  
Nós também podemos!  
Escutar!

(Para mais reflexões, Google Fratelli Tutti.)


