CISTOPEDIA
--- Encyclopaedia Cisterciensis – Uma enciclopédia Cisterciense --Um projeto comum da Família Cisterciense

Quando Citeaux foi fundada em 1098, ninguém podia pressentir que ia sair uma Ordem que
deveria crescer sem medidas e expandir-se finalmente pelo mundo inteiro.
Em um percurso de mais de 900 anos cresceu, a partir do mosteiro fundador Citeaux, uma grande
família religiosa com uma rica tradição histórica, jurídica e litúrgica. Cerca de 3.000 mosteiros foram fundados e agora muitos desapareceram. Queremos apresentar uma documentação de todos
os mosteiros cistercienses em um banco de dados na internet. Informações (imagens, textos e
indicações bibliográficas) serão publicadas progressivamente, com um conjunto de lugares, perm itindo a busca de escritos e informações com um vocabulário específico serão acessíveis a partir
dos sites oficiais www.ocso.org e www.ocist.org .
O Papa Leão XIII usou o termo Família Cisterciensis para os ramos de nossa “Família Cisterciense”. Muitos mosteiros na Alemanha foram convertidos em igrejas e comunidades protestantes: a
Gemeinschaft der Evangelischen Zisterziensererben in Deutschland (Comunhão dos protestantes
herdeiros dos Cistercienses na Alemanha) dão testumunho de um grande interesse pelos Cistercienses.
Nosso banco de informação apresentará naturalmente todos os mosteiros conju ntos da “Família” e
dará acesso a um grande número possível de informações. Se trata de um amplo projeto e por
isso pedimos a colaboração de todos. A razão pela qual estamos contentes é que a Cistopedia é
um projeto comum entre cristãos católicos, protestantes, ortodoxos, monges e monjas cistercienses de muitos países, de diversas observâncias, leigos e religiosos, todos trabalhando unidos.
Convidamos todas as pessoas interessadas a sustentar o projeto. Que não sejam reunidos somente numerosos dados, informações e fotografias, mas também os corações.
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