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 Roma, 5 de outubro de 2021. 

 

 Prezados Irmãos e Irmãs em São Bento e Santa Escolástica, 

 

 De Sant’Anselmo, no Monte Aventino em Roma, saudações de paz e de esperança. Estes 
foram dias agitados e produtivos aqui em Roma, devido ao nosso recente encontro do Sínodo dos 
Abades Presidentes da Confederação Beneditina e ao início do novo Ano Acadêmico para o nosso 
Ateneu, com o seu Pontifício Instituto de Liturgia, as Faculdades de Teologia e de Filosofia, bem 
como de nosso Instituto Monástico. Entre estes dois eventos, tive a graça de participar em Madri 
de um encontro das Abadessas da Espanha. De acordo como o documento da Santa Sé, Cor Orans, 
estas abadessas formaram a Congregação de Santa Hildegardes. Neste encontro, tivemos 
conferências que foram seguidas de discussões entusiasmadas e abertas sobre as bênçãos e os 
desafios da formação de uma Congregação na Ordem Beneditina. Como era de se esperar, a 
hospitalidade das Abadessas da Espanha foi calorosa, agradável e acolhedora. 

 Passaram-se dois anos desde a última reunião do Sínodo dos Abades Presidentes, em 2020, 
por causa das restrições impostas pela atual pandemia do Covid-19. Muito felizes por encontrar-
nos pessoalmente, um espírito alegre e fraterno animou nossas reuniões. Das 19 Congregações, 
14 puderam estar presentes: os Abades Jeremias Schröder (Congregação de Sta. Otília), Giuseppe 
Casetta  (Congregação Valombrosana), Guillermo Arboleda (Congregação Sublacense-Cassinense), 
Maksymilian Nawara (Congregação da Anunciação), Christopher Jamison (Congregação Beneditina 
Inglesa), Abade Vigeli Monn (Congregação Suíça), Johannes Perkmann (Congregação Austríaca), 
Barnabas Bögle (Congregação da Baviera), Philippe Dupont (Congregação de Solesmes), John 
Klassen (Congregação Americano-Cassinense), Albert Schmidt (Congregação de Beuron) Vincent 
Bataille, (Congregação Suiço-Americana) e Diego Rosa (Congregação Olivetana). Outros não 
puderam entrar na Itália ou foram recentemente eleitos. 

 Uma das mais importantes questões foi a data do próximo Congresso dos Abades. 
Poderíamos esperar que o Congresso ocorra em 2022, considerando que somos uma Ordem 
internacional, ou deveríamos esperar até a data do Congresso, que naturalmente terá lugar em 
2024? Sabendo da situação das comunidades a nível internacional, decidiu-se claramente por 
esperar até 2024. Na próxima reunião do Conselho Permanente do Sínodo dos Abades 
Presidentes, a data exata do próximo Congresso será decidida e divulgada em tempo hábil. Outro 
tema importante foi a eleição dos membros do meu Conselho, o Conselho Permanente do Sínodo 
dos Abades Presidentes. O Abade Jeremias Schröder, da Congregação de Sta. Otília, é o meu 
vigário e os outros dois membros são o Abade Maksymilian Nawara, da Congregação da 
Anunciação (originalmente um membro da Abadia da Natividade da Bem-Aventurada Virgem 
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Maria em Lublin, Polônia), e o Abade Antony Chacko Puthenpurackal, da Congregação Silvestrina 
(originalmente um membro do Mosteiro de São José em Makkiyad). 

 Foram apresentados pelo Abade Primaz os relatórios correspondentes aos últimos dois 
anos, sobre a situação da Confederação; pelo Prior do Collegio, Padre Mauritius Wilde (da Abadia 
de Münsterschwarzach); pelo Reitor do Ateneo, Padre Bernhard Eckerstorfer (da Abadia de 
Kremsmünster); pelo Tesoureiro da Confederação, da Abadia e da Universidade, o Padre Geraldo 
González y Lima (da Abadia de São Geraldo em São Paulo, Brasil). Apesar dos desafios do ano 
passado, estes oficiais devem ser parabenizados pelo seu bom trabalho em manter a comunidade 
segura, sã, crescendo em número, economicamente estável e em paz. É especialmente 
encorajador ver que a nossa situação financeira permanece firme e dentro do orçamento. Como 
de costume nos Sínodos, cada Abade Presidente apresentou relatórios sobre o crescimento e os 
desafios das comunidades de suas Congregações. 

 Por um momento, voltemos a nossa atenção aos acontecimentos no Ateneu/Universidade 
de Sant’Anselmo. As matrículas dos estudantes junto à nossa Universidade beneditina ocorreram 
igualmente bem neste ano, apesar da maioria vir de fora da Itália, muitos deles de países em 
desenvolvimento. A razão para esta boa notícia está no fato de que nós oferecemos, nas atuais 
circunstâncias, todos os nossos cursos também on-line.  

 Outros cursos on-line foram oferecidos nos últimos meses pelo Instituto Monástico em 
inglês, espanhol e italiano, tendo sido muito bem recebidos pelo mundo monástico. Nosso 
programa de Bacharelado em Teologia iniciou-se com um novo curriculum neste ano acadêmico. 
Através da colaboração com a Faculdade Teológica da Ordem dos Servos de Maria, incluindo o 
Marianum, contamos com o dobro dos alunos no Bacharelado que tínhamos antes, permitindo-
nos abrir um ano de estudos com cursos introdutórios e um ciclo bienal de estudos específicos, 
pois até o último ano, oferecíamos apenas cursos trienais. Isto nos possibilita ter mais cursos e 
uma maior variedade de professores para o nosso programa de Teologia, tornando-o também 
mais atrativo para os alunos que passam apenas um ano em Roma, podendo escolher os cursos 
que serão reconhecidos em suas universidades locais.  

 O novo Bacharelado em Liturgia, estabelecido ad experimentum nos últimos três anos, 
também incluirá vários cursos do novo curriculum em Teologia, conservando, porém, o seu 
programa, que permite aos estudantes seguir o Mestrado e o Doutorado em Sacra Liturgia sem a 
carga completa dos estudos filosóficos e teológicos. O nosso Instituto Litúrgico promoverá em 
Sant’Anselmo um Congresso Internacional sobre o tema “Liturgia Virtual?”, de 22 a 24 de outubro, 
que poderá ser acompanhado on-line. Informações sobre estas e muitas outras novidades podem 
ser encontradas no novo website da Universidade. 

 Na cerimônia de início deste Ano Acadêmico, o novo Prefeito da Congregação para o Culto 
Divino, o Arcebispo Arthur Roche, proferiu o discurso de abertura. Na cerimônia do último ano, o 
eminente teólogo Cardeal Walter Kasper deu uma palestra sobre os recentes desenvolvimentos 
no campo da Cristologia, que foi publicada na edição alemã da Communio. A tradução em italiano 
constará no próximo número da revista Ecclesia Orans. 

 Este ano no Collegio, o Padre Prior Mauritius relata a presença de 90 residentes em 
Sant’Anselmo, sendo 24 novos por aqui. Eles vêm dos mosteiros de Ndanda, Ampitya, Cuernavaca, 
Lujan, Subiaco (USA), Mount Angel, Cairo, Montevergine, Sta. Otília, Saint-Wandrille, Valle des los 
Caidos, e Glenstal. Devido ao nosso interesse ecumênico como Beneditinos, temos a bênção de 
contar com a presença de um jovem leigo ortodoxo entre nós, estudante junto ao Pontifício 
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Instituto de Música Sacra. Estamos honrados com a sua presença. Foram realizados muitos 
trabalhos recentemente em vista de uma forte e mais estável rede Wi-Fi. Um grande desafio foi a 
renovação de um andar de nossas instalações para hóspedes. Graças a uma grande oferta feita 
pela Conception Abbey e a sua casa dependente em Benet Lake, tal desafio foi superado a tempo 
para o Sínodo dos Abades Presidentes. 

 O relatório do Tesoureiro, Padre Geraldo, trouxe boas notícias. Embora houvesse uma 
considerável quantidade de números e informações, apresento aqui alguns dados essenciais sobre 
a situação financeira de Sant’Anselmo no ano 2020-2021: O Collegio Sant’Anselmo permanece 
economicamente estável graças à muitos fatores, entre eles, a regular e pontual contribuição de 
várias Congregações para o Subsidium e o fundo Solidariedade. No ano passado, as fiéis 
contribuições das Congregações foi notável. A presença do Grupo de Jerusalém entre nós ao longo 
do ano praticamente compensou o fechamento da Hospedaria e o cancelamento de todos os 
Congressos (dos Abades e dos Oblatos) e outros eventos. A reabertura da igreja para atividades 
pastorais foi marcada por um grande número de casamentos. E a melhor notícia, com 
ressonâncias econômicas para 2021-2022, foi o fim do processo de falência do restaurante que 
alugou o nosso imóvel na Piazza dell’Emporio, na Marmorata, e um novo contrato de 
arrendamento com outro restaurante, a partir de outubro de 2021. Isso nos permitirá receber os 
créditos precedentes devidos pelo restaurante falido e um aluguel regular do novo locatário.  

 Em relação ao Pontifício Ateneu Sant’Anselmo, destacamos o grande sucesso dos cursos 
on-line e daqueles síncronos, com um significativo aumento da receita acadêmica, unida a uma 
considerável redução de custos, fruto da reorganização da grade curricular, bem como da redução 
do número de professores e dos gastos de viagem, e a doação da Fundação Jurt para a 
modernização completa de nosso sistema informático. Em síntese, apesar de um incerto e 
complexo ano, nós não temos dívidas, não tivemos que recorrer a empréstimos bancários, nem 
tivemos que utilizar as nossas reservas. Tanto o Collegio quanto o Pontifício Ateneu Sant’Anselmo 
são consistentes e economicamente estáveis. Como vocês podem imaginar, Padre Geraldo tinha 
um grande sorriso no rosto ao transmitir esta informação aos membros do Sínodo, recebendo 
uma grande salva de palmas por todos os seus esforços. 

 Passemos agora às outras apresentações durante o Sínodo. O Padre Patrick Carter, da 
Abadia de Our Lady of Clear Creek, em Hulbert (Oklahoma, EUA), fez uma apresentação do 
Catálogo digital da Confederação, que ele e D. Simon Stubbs, da Abadia de Saint Joseph, em Saint 
Benedict (Louisiana, EUA), trabalharam. Como resultado do formato digital, agora há muitas 
possibilidades de poder ver a variedade de elementos que compõem a Confederação. Isso inclui 
assuntos e tópicos como: a porcentagem de monges nos vários continentes; faixas de idade dos 
monges em todo o mundo e de acordo com os continentes; o número de comunidades no 
hemisfério norte e no hemisfério sul; os monges ordenados e os não ordenados; o percentual de 
monges em vários países; o aumento do número de mosteiros beneditinos; a faixa etária, tanto 
nos mosteiros quanto nas congregações; e breves relatórios sobre cada congregação. Por 
exemplo, podemos ver como o hemisfério sul continua crescendo significativamente, enquanto o 
hemisfério norte cresce apenas pontualmente. Também pôde-se ver que, enquanto o número de 
monges está diminuindo, o número de mosteiros está crescendo. Assim, provavelmente, veremos 
comunidades menores no futuro. Além disso, foi interessante notar que o número de monges “em 
formação” em toda a Confederação permanece estável: embora em algumas partes do mundo 
haja menos vocações, outras partes as compensam com o seu crescimento. Esta apresentação foi 
interessante, divertida, instigante e bastante útil, quando se pensa em diferentes aspectos da 
Confederação. 
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 Um dos assuntos que surgiram para discussão foi o Calendário Litúrgico Beneditino. O 
Abade Phillipe Dupont, Presidente da Congregação de Solesmes, fez um relatório sobre a crônica e 
o desenvolvimento do Calendário Litúrgico Beneditino. Após discussão, o Sínodo solicitou ao 
Abade Primaz que consultasse a Congregação para o Culto Divino sobre como proceder para que 
possamos ter um Calendário Litúrgico Beneditino adequado e atualizado.  

 O Abade Jeremias Schröder, Presidente da Congregação de Sta. Otília, conduziu a discussão 
sobre o pedido que foi feito recentemente pela obtenção do “Privilégio Papal”, permitindo que 
membros não ordenados sirvam como superiores de comunidades. Sete Superiores Maiores de 
grandes Ordens ou Congregações se reuniram pessoalmente com o Santo Padre para discutir este 
assunto na quinta-feira, 24 de junho de 2021. Essa reunião incluiu os três ramos dos franciscanos 
(Frades Menores, Frades Menores Conventuais e Capuchinhos), os Carmelitas, Agostinianos, 
Redentoristas e Beneditinos. Cada Ordem ou Congregação apresentou o seu pedido, explicando a 
sua situação e os motivos pelos quais o pedido foi feito. O Papa Francisco disse que falaria a favor 
deste tema à Congregação para a Vida Consagrada, mas no final, a decisão seria da Congregação. 
Esperamos que a palavra do Santo Padre impulsione este tema, que tem sido considerado desde o 
Congresso dos Abades em 2000. 

 Em seguida, o Abade Christopher Jamison, Presidente da Congregação Beneditina Inglesa, 
da Abadia de Worth, e o Abade Primaz Gregory deram informações relativas aos processos do 
Sínodo e do próximo Sínodo dos Bispos, a ser realizado em 2023. O Abade Primaz foi escolhido 
para compor o Comitê de Espiritualidade para o Sínodo dos Bispos em 2023. As reuniões deste 
comitê já se iniciaram e estão avançando. Está claro que o Papa Francisco e o Cardeal Mario Grech 
desejam que o trabalho do Sínodo tenha um impacto na vida da Igreja, ensinando a todos os seus 
membros a maneira como as decisões devem ser tomadas, como resolver os problemas e como 
preparar um futuro. Em um seleto grupo de Superiores Gerais, o Abade Primaz proferiu uma 
palestra intitulada “Sinodalidade na Regra de São Bento”, na qual abordou o Capítulo 3 da RB, “Da 
convocação dos irmãos em conselho”. Também vale notar que o documento inicial sobre o 
próximo Sínodo citava a Regra de São Bento como fonte para o tema da sinodalidade.  

 Embora seja difícil elaborar planos rígidos neste tempo de pandemia, esperamos que o 
Sínodo do próximo ano se realize na Abadia dos Santos Pedro e Paulo em Tyniec, Polônia, em 
2022. Depois, como tem sido o costume realizar um Sínodo na abadia da Abadia do Abade Primaz, 
a esperança é ter o Sínodo de 2023 na Abadia de Conception, em Conception, Missouri, nos 
Estados Unidos. O ano de 2024 é o ano previsto para o próximo Congresso dos Abades. 

 Nos últimos anos, uma parte do nosso encontro do Sínodo dos Abades Presidentes tem 
sido dedicada a se reunir com as beneditinas organizadas na Communio Internationalis 
Benedictinarum, conhecida pela sigla CIB. Infelizmente, isso não foi possível neste ano, devido às 
limitações causadas pela pandemia. No entanto, elas tiveram seu encontro on-line, e pode-se 
imaginar o quanto exigiu em criatividade e sacrifício, diante dos diversos fusos horários que 
estavam envolvidos na reunião dessas Irmãs. Elas tiveram a primeira reunião on-line da 
Conferência de Delegadas da CIB, de 4 a 7 de setembro, com aproximadamente 35 membros, dos 
cinco continentes. Durante a reunião, enquanto elas estavam espalhadas pelo mundo em seus 
vários mosteiros, a irmã Lynn McKenzie, do Mosteiro do Sagrado Coração, em Cullman (Alabama, 
EUA), moderadora da CIB, escreveu: “Estávamos unidas on-line em mente e coração. Na reunião, 
discutiu-se a estrutura atual da CIB e conversou-se sobre a possibilidade de repensar o seu 
funcionamento, pois esta poderia ser mais benéfica para as beneditinas. Isso não é algo a ser 
decidido rapidamente, mas é um tema a ser ponderado e estudado, para ser discutido em 
profundidade. Houve um intercâmbio muito bom on-line, com a presença de palestrantes para 
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ajudar a pensar em outras maneiras de visualizar a melhor organização, tendo em vista ser um 
instrumento mais eficaz no serviço às beneditinas em todo o mundo”.  

 Ao final da reunião, as presentes concordaram que sim, elas precisavam explorar possíveis 
mudanças. E, então, planejam ter outro encontro on-line nos próximos meses, convidando sua 
canonista e historiadora da CIB, Irmã Scholastika Häring, uma monja da Abadia de Santa 
Escolástica em Dinklage, na Alemanha, para falar para elas. A irmã Scholastika as ajudará a 
compreender as diferentes possibilidades para suas estruturas e organização como beneditinas 
em todo o mundo. A irmã Lynn comentou: “Queremos ser criativas e atenciosas neste processo. 
Esperamos estar reunidas pessoalmente em setembro de 2022 para uma reunião da Conferência 
de Delegadas da CIB (embora não seja nosso Simpósio quadrienal regular), quando será o 
momento da eleição da Moderadora e do Conselho Administrativo da CIB”. 

 Para concluir esta Carta Circular, gostaria de apresentar-lhes algumas das ideias partilhadas 
comigo em resposta às minhas perguntas na primavera passada, acrescentando algumas das 
minhas. Uma das coisas marcantes e positivas que surgiram nessa época de pandemia foi a 
crescente intensidade da reflexão sobre a Palavra de Deus. Por haver mais tempo para refletir, 
monges e monjas ouviram partes das Escrituras de uma forma que nunca tinham ouvido antes. 
Esses textos eram bem conhecidos, mas agora, neste contexto atual, neste momento histórico, 
neste tempo de silêncio e grande espaço de solidão forçada, Deus falou de maneiras novas e 
desafiadoras. Para muitos, o relacionamento com as Escrituras foi marcado por uma intimidade 
que eles não conheciam antes. Apesar de praticarem a lectio divina há anos, agora a meditatio 
falava ao momento presente, e a oratio vinha do fundo do coração. Podemos pensar na reflexão 
de Santo Agostinho sobre o mistério de Deus, quando ele exclamou: “Ó Beleza tão antiga e tão 
nova”. O que era antigo e belo na Palavra de Deus, agora é ainda mais impressionante e 
convidativo: foi a voz de Deus que foi ouvida e Deus mostrou a sua divina proximidade conosco.  

 Pensando nos Salmos, que fazem parte do alimento espiritual diário do Beneditino, as 
palavras e as imagens de sua poesia nos levaram mais fundo no mistério de um Deus que deseja 
revelar o Eu divino em nosso mundo sofredor. Deus não se afasta da dor, da incerteza, do 
mistério, da perda e do tormento de viver com um inimigo invisível. No entanto, o sofrimento abre 
um caminho para nos tornarmos mais sensíveis à vida ao nosso redor. Os Salmos nos dizem isso a 
cada versículo. Às vezes, a luta expressa pelo salmista toca uma corda em nosso próprio coração: 
pode ser alguém que conhecemos, algo que lemos em um livro ou mesmo alguém que 
conhecemos na comunidade. Os Salmos são uma espécie de “escola de oração” e são realmente 
um trampolim para entrarmos em comunhão com Deus, por meio das palavras que falam ao 
nosso coração e transformam nosso pensamento. As suas palavras e imagens retratam cenas de 
alegria e dor, de bênção e medo, de cura e angústia. Refletir sobre essas palavras nos leva à vida 
interior de Deus, um lugar que ninguém conhece com certeza. No entanto, quando toca nossos 
sentidos e nossas vidas, sabemos que Deus esteve presente e ansiamos por mais. 

 A pandemia ainda não acabou e esperamos por um novo dia, quando algo mais atrairá 
nossa atenção. Mas, por enquanto, vamos acreditar que a presença e a sabedoria de Deus podem 
ser encontradas nestes dias, quando voltamo-nos para os textos das Escrituras em busca de graça 
e discernimento. Deus está lá: temos apenas que silenciar, refletir, acreditar e “acolher com 
humildade a palavra que foi plantada em [nós] e é capaz de salvar [nossas] almas” (Tg 1,21). Todos 
estão em minha oração cotidiana, assim como eu peço que se lembrem de mim em suas orações.
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 Em Cristo, nossa Esperança e nossa Força, 

  

 Abade Primaz Gregory Polan, O.S.B. 

 

Tradução  

Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, Brasil 


