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Caro Dom Abade, caro irmão em Cristo Ressuscitado 

 

Nestes dias em que celebramos o triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte, desejo-lhe 
profunda paz e esperança. Ao mesmo tempo, nossos corações e nossas mentes estão voltados 
para tantas pessoas que sofrem de modo significativo a dor, a perda, a incerteza em relação ao 
futuro, a tristeza e até mesmo a morte. É um momento no qual os nossos irmãos, dentro de 
nossas próprias comunidades, precisam ver esperança, fé e amor fraterno em nossos olhos e nas 
palavras que lhes dirigimos. Essas são as dádivas do Bom Pastor para o seu rebanho. 

 Não será uma surpresa para o senhor saber que, depois de consultar a comissão que está 
planejando o Congresso de setembro de 2020 e, em seguida, o Conselho Permanente do Abade 
Primaz, decidimos adiar o Congresso de setembro de 2020. Uso a palavra "adiar" ao me referir ao 
Congresso, porque esperamos realiza-lo em setembro de 2021. Com a presente situação, é quase 
impossível saber como estaremos daqui a um ano. No entanto, é nossa esperança que possamos 
nos encontrar em setembro de 2021. Aqui estão as datas para o Congresso transferido para 
setembro de 2021: 
 

1) Domingo, 5 de setembro de 2021: data da chegada de novos Abades e Priores 
Conventuais 

2) Segunda e terça-feira, 6-7 de setembro de 2021 - Orientação para novos Abades e 
Priores Conventuais 

3) Terça-feira, 7 de setembro de 2021 - Chegada dos demais Abades e dos Priores 
Conventuais 

4) Quarta-feira - terça-feira, 8-14 de setembro de 2021 - Reuniões, apresentações e 
audiência papal 

5) Quarta-feira, 15 de setembro de 2021 - Despedida 

 

 Como consequência, a reunião anual do Sínodo dos Abades Presidentes também ocorrerá 
em outro momento, que ainda deve ser determinado. Há muitas considerações a serem feitas por 
causa do impacto nas viagens e na economia, em relação à preparação dos Capítulos Gerais e 
demais eventos, sobre a necessidade de vistos e ainda uma série de outras questões. Observe que 
enviamos todas as informações para o Abade Presidente de sua Congregação e ele deve passar 
todas essas informações para o senhor. É importante que os Abades Presidentes passem essas 
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informações imediatamente a todas as comunidades que pertencem à sua congregação. 
Manteremos o senhor informado através de nosso site: www.congressusosb.com . 

 

Hoje estamos celebrando a nossa festa de nosso padroeiro, Santo Anselmo. Pedimos que 
sua sabedoria, seu amor ao estudo e seu profundo desejo de comunhão com Deus continuem a 
atingir a vida de todos os membros de nossas comunidades. Tenho o prazer de lhe informar que 
todos permanecemos bem e sem o vírus em nossa comunidade aqui no Aventino. Acompanhamos 
a todos em nossas orações diárias e pedimos suas orações por nós. 

 

Fraternalmente em Cristo ressuscitado e presente entre nós 

 

 

Rev.mo Gregory J. Polan, O.S.B. 
Abade Primaz da Confederação Beneditina  

 

 

http://www.congressusosb.com/

