Amigo, hóspede ou peregrino
Escultura Epiclese-Invocação, B. Martinazzi
Vens a Bose por tantos motivos: procuras, talvez, um lugar isolado onde possas descansar um pouco, uma colina para
rezar, irmãos e irmãs para experimentar uma vida comunitária, um lugar de escuta da palavra de Deus, um lugar de
silêncio...
A Comunidade não te pede nada, mas convida-te a percorrer etapas, com disponibilidade: enquanto estás em Bose,
abandona as tuas preocupações, transforma-as em solicitude e procura a paz. Tens ocasião de fazer aqui uma revisão
de vida, de conhecer a gratuidade do louvor a Deus na oração da comunidade, de escutar Deus que te atraiu até este
lugar afastado, até este silencioso deserto espiritual, para te falar ao coração. Terás ainda possibilidade de avaliar junto
com outros o teu empenho nas Igrejas e no mundo. Talvez, nas horas do dia em que os Irmãos estão a trabalhar,
poderás sentir-te um pouco só; será a ocasião para um encontro com Cristo na paz e no silêncio.
Não temas os tempos de solidão. A igreja está à tua disposição para rezar silenciosamente; no claustro existe também
uma sala com o nome "Emaus": é uma sala de leitura onde encontras alguns livros disponíveis para o tempo da tua
estadia. Agradecemos-te que nos ajudes a manter um certo ambiente silencioso na comunidade e que evites circular
pelos nossos lugares de trabalho.

Bose, vista panorâmica do mosteiro
Aqui encontrarás cristãos de confissões, tendências e sensibilidades diversas; homens não crentes, preocupados
com a situação social e política e também homens e mulheres com um tipo de vida que, talvez, não aproves.
Procura ver neles o rosto de Cristo, não magoar ninguém e procurar ouvir a todos para compreenderes o que vai
no seu íntimo. São teus irmãos, homens como tu. Se os ouvires, não os sentirás assim tão diferentes como para
considerá-los adversários.
Pela tua estadia a comunidade não te pede nada. Ninguém deve ser excluído por motivos económicos. Sabe, contudo,
que a comunidade não recebe financiamentos de nenhum tipo e vive unicamente do fruto do trabalho dos seus
membros; assim, se podes, deixa um contributo para as despesas, na caixa da comunidade, sem nome, para manter a
discrição.
Paz e alegria!
os irmãos de Bose
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