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17 de dezembro de 2022 

 

Caros Irmãos e Irmãs em Cristo, 
Caros Irmãos e Irmãs em São Bento e Santa Escolástica, 

Saudações da paz do Advento da parte do Colégio de Sant’Anselmo. Faz algum tempo desde 
a última vez que escrevi uma carta circular, no período da Páscoa deste ano. Foi importante, durante 
a época da pandemia, manter a comunicação na Confederação e na CIB. Estas cartas circulares nos 
permitiram ter uma melhor noção de como diferentes mosteiros, tanto masculinos quanto 
femininos, estavam lidando com os tempos difíceis e incertos. Agora que a pandemia começou a 
diminuir seus efeitos em nossas vidas, passamos para o período pós-pandêmico. Muitos dos eventos 
e compromissos dos últimos dois anos, que foram adiados ou cancelados, estão agora buscando 
reagendar os pedidos de reuniões. Os últimos seis meses têm sido um período muito ocupado para 
mim, tanto em Sant’Anselmo como dentro das comunidades beneditinas de homens e mulheres. 
Fazer o meu melhor para responder a antigos e novos pedidos de participação e presença em 
eventos na vida de nossas comunidades, tem sido um desafio. Já estou comprometido com eventos 
até 2024. Farei o meu melhor para narrar alguns dos destaques dos últimos seis meses. 

Como mencionado anteriormente, fui convidado a servir na Comissão do Sínodo 2023. Esta 
foi uma experiência muito proveitosa e foi bom ter um beneditino neste grupo de trabalho para o 
Sínodo. Em sua maioria, nossos encontros incluíram duas reuniões a cada mês, durante mais de um 
ano. Estas foram reuniões dentro do âmbito europeu. Houve duas reuniões internacionais, cada 
uma com quatro dias de duração. Estes encontros foram muito enriquecedores, ao reunir pessoas 
de diferentes culturas, origens espirituais e situações de vida. Quando o Papa Francisco introduziu 
a ideia de uma extensão para ter um Sínodo 2024, novas Comissões foram formadas com novos 
membros em grupos menores, capazes de realizar mais em menos tempo. Embora agradecido por 
fazer parte da Comissão do Sínodo 2023, fiquei satisfeito por ter terminado meus esforços. Ao 
mesmo tempo, foi encorajador ver como todo o processo sinodal começou a se enraizar em todo o 
mundo católico. A Igreja está começando a pensar de maneira diferente sobre a tomada de 
decisões, o planejamento futuro e a vitalidade que vem de um maior envolvimento dentro das 
organizações eclesiásticas. Os membros das Comissões incluíam desde funcionários da Cúria 
vaticana até dioceses, comunidades de homens e mulheres consagrados e estruturas paroquiais. 
Minha convicção é de que a jornada sinodal da Igreja continuará a evoluir durante os próximos dez 
anos. É uma forma de trabalho muito maior e complexa do que originalmente concebida. 

Há agora uma série de modos pelos quais começamos a ver como a vida voltou a um certo 
nível de normalidade no ritmo de nossas vidas. Por exemplo, para nós em Roma, nosso Programa 
Monástico de Formadores pôde ter uma sessão completa de sete semanas em Sant’Anselmo,  
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seguida de seis semanas no Oasi Sacro Cuore (Centro de Retiro Sagrado Coração) em Assis. Apesar 
de alguns surtos da pandemia durante o programa, eles foram tratados de maneira a permitir que 
este programa continuasse de maneira saudável e razoável. Este programa oferece cursos que 
servem para treinar futuros diretores de formação e oficiais em comunidades monásticas. Também 
neste verão foi possível ter nosso Programa de Formação em Liderança na Regra de São Bento em 
Sant’Anselmo, guiados por nosso Prior, Padre Mauritius Wilde, da Abadia de Münsterschwarzach. 
Este Programa conta com uma equipe monástica envolvida com a administração em suas próprias 
comunidades, juntamente com professores do departamento de economia da Universidade de 
Sankt Gallen, na Suíça. Tanto o Programa Monástico de Formadores quanto o de Formação em 
Liderança na Regra de São Bento contaram com 28 participantes em cada programa, bons números 
tanto para o aprendizado quanto para o intercâmbio. O Programa de Formação em Liderança na 
Regra de São Bento terá outra sessão no próximo verão (2-15 de julho de 2023), enquanto o 
Programa Monástico de Formadores acontece a cada dois anos (o próximo em 2024). 

Na quarta-feira, 6 de abril de 2022, o Ateneu Sant’Anselmo celebrou alegre e festivamente a 
atribuição de um doutorado honoris causa ao Padre Michael Casey, dos Cistercienses da Estrita 
Observância, monge da Abadia de Tarrawarra, na Austrália. Para esta ocasião, os três Superiores 
Maiores das ordens monásticas estiveram presentes: Abade Bernardus Peeters dos Trapistas, 
originalmente da Abadia de Tillbug na Holanda; Abade Mauro-Giuseppe Lepori, dos Cistercienses 
da Observância Comum, originalmente da Abadia de Hauterive na Suíça; e o Abade Primaz Gregory 
Polan, originalmente da Abadia da Imaculada Conceição nos Estados Unidos. Também estavam 
presentes o Arcebispo (agora Cardeal) Arthur Roche, Prefeito do Dicastério do Culto Divino e a Sra. 
Chiara Porro, Embaixadora da Santa Sé na Austrália, de onde vem o Pe. Michael Casey. A Aula Magna 
do Pe. Michael Casey foi intitulada: “A Regra e a Tradição: Uma Jornada Pessoal”. Foi uma multidão 
que se espalhou até o corredor da Sala Capitular. 

Como o Padre Michael Casey é tão bem conhecido em todo o mundo monástico e além dele, 
foi apropriado que a universidade monástica de Roma lhe concedesse este título honorário. Ele 
participou de vários encontros beneditinos em todo o mundo – sejam eles reuniões de superiores 
monásticos, retiros para monges e monjas, Capítulos Gerais, encontros de Congregações 
monásticas e palestras universitárias. Ele viajou muito para compartilhar com várias pessoas as 
riquezas tanto da tradição monástica quanto de uma espiritualidade que fala às pessoas de muitos 
estilos de vida. Ele já publicou mais de 25 livros, muito valorizados e ouvidos em refeitórios 
monásticos por toda parte. Sendo um escritor prolífico, ele tem disponíveis mais de 250 artigos 
sobre história monástica, teologia espiritual e as mais antigas tradições monásticas. Grande parte 
da sabedoria do Padre Michael veio da vivência e reflexão sobre a tradição monástica dentro de sua 
própria comunidade e da Ordem Cisterciense. Ele também concluiu uma licenciatura em Teologia 
Sagrada pela Universidade Católica de Leuven e um doutorado em Teologia pela Universidade da 
Divindade em Melbourne, Austrália. As duas Laudationes nesta ocasião foram dadas pela professora 
Donna Orsuto, do Departamento de Espiritualidade da Universidade Gregoriana, e pela Reverenda 
Madre Gabriella Masturzo, da Abadia Trapista de Vitorchiano, em Viterbo, Itália. 

Nos primeiros dias de setembro, acolhemos a convenção anual da Associação dos Liturgistas 
Italianos. Este ano houve a comemoração do 60° aniversário da promulgação da Constituição do 
Concílio Vaticano II sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Durante esses primeiros dias, 
houve uma ocasião para homenagear o Padre Juan Javier Flores, da Abadia de São Domingos de 
Silos, que havia cumprido todos os mandatos, tanto como Presidente do Pontifício Instituto de 
Liturgia quanto depois como Reitor de nosso Ateneu. Este encontro e aniversário incluíram uma  
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audiência papal, na qual o Santo Padre falou sobre os dois novos motu proprios da liturgia, 
referindo-se à importante continuação da renovação da liturgia como a “fonte e cume da nossa fé”, 
vinda do Concílio Vaticano II. 

Com o novo ano acadêmico, que começou em outubro, recebemos 110 residentes, com um 
bom número de jovens monges beneditinos. Nosso Prior, Padre Mauritius Wilde, organizou os dias 
de orientação, incluindo um dia de viagem ao mosteiro de Subiaco. Também entre os residentes 
estão alguns do clero diocesano e alguns novos professores. Entre os novos residentes estão três 
monges armênios e três monges budistas. Estes últimos foram recebidos a pedido do Dicastério do 
Vaticano para o Diálogo Inter-Religioso. Em uma recém-criada cátedra, pela generosidade de uma 
Fundação, recebemos a professora austríaca Isabella Bruckner em nosso corpo docente por um 
período de três anos. Ela se dedica ao estudo do pensamento cristão e da prática espiritual para 
ajudar a fomentar nossos programas. Esta nova cátedra atraiu 21 candidatos para concorrer a este 
cargo. Uma comissão interina e internacional selecionou os cinco melhores candidatos que se 
apresentaram em Sant’Anselmo, antes da recepção do corpo docente e dos estudantes. Esta nova 
cadeira está amparada por bolsas de excelência que devem permitir que outros jovens bolsistas de 
Sant’Anselmo participem da missão da Dra. Bruckner. O objetivo destas bolsas de estudo é fomentar 
o trabalho acadêmico em Sant’Anselmo, que será frutífero para as sociedades de nossa era 
contemporânea. Esta iniciativa é parte de uma orientação geral e contínua para a missão de nossa 
Universidade Beneditina em Roma. 

Alguns dos outros programas dentro da Confederação foram capazes de se reunir novamente. 
Por exemplo, após algumas tentativas de encontro, o MID/DIM (Monastic Interreligious Dialogue) 
pôde se reunir na Abadia Trapista de Acey, na França. Padre William Skudlarek, da Abadia de St. 
John em Collegeville, dirige este programa, tendo dado sua participação entusiasta há mais de duas 
décadas. Os diálogos com nossos irmãos e irmãs muçulmanos continuam já há vários anos. Há 
qualquer variedade de tópicos que são úteis para conhecer nossas diversas origens e crenças 
religiosas. Por exemplo, desta vez, falamos sobre o significado e as implicações do sofrimento em 
nossas tradições religiosas. Como se pode imaginar, cada pessoa traz à mesa de discussão as formas 
como o sofrimento foi vivido tanto em sua vida pessoal quanto na história de suas tradições 
religiosas. Como o sofrimento faz parte da vida de cada pessoa, há uma rica crença espiritual de 
como ele pode ser medicinal, purificador, corretivo e também ser uma ocasião de crescimento tanto 
na fé quanto pessoal. 

No início de setembro, tivemos nossa reunião anual do Sínodo dos Abades Presidentes em 
Subiaco. O encontro ali é sempre uma ocasião para tocar nossas raízes beneditinas, desde os 
primeiros tempos em que São Bento veio em busca do chamado misterioso de Deus em sua vida. 
Foi uma experiência especialmente interessante, porque ouvimos do Abade Maksymilian Nawara, 
da Congregação da Anunciação, onde a Confederação Beneditina tem um mosteiro na Ucrânia; e 
ele a serve como seu superior. Apesar da situação difícil do contínuo bombardeio russo, a 
comunidade permanece firme em sua insistência em continuar a vida monástica ali e também 
decidida a ajudar muitas pessoas que vêm até eles em suas necessidades. Os mosteiros os 
sustentam com ajuda financeira nestes últimos meses. Se uma comunidade deseja contribuir com 
seus esforços, o abade Maksymilian recebe-a com gratidão. Mas, ao invés de enviar dinheiro pelo 
correio, deixo aqui o e-mail do Abade Maksymilian, para que se verifique a melhor maneira de ajudá-
los financeiramente: max.benedyktyni@gmail.com. Lembrarmo-nos deles em nossa oração é algo 
de grande valor. Além de nosso mosteiro masculino, há dois mosteiros femininos na Ucrânia. Os 
esforços do Abade Maksymilian chegarão a essas outras duas comunidades. 
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O mês de setembro foi um mês movimentado, no qual fiz um discurso nos Capítulos Gerais 
dos Premonstratenses, Trapistas e Cistercienses. Também em setembro, tivemos uma reunião do 
nosso Conselho Consultivo para nossa Universidade. Tivemos a oportunidade de nos reunir por 
Zoom, mas neste outono foi possível nos encontrarmos pessoalmente. Como todas as Faculdades 
Pontifícias de Roma têm Conselhos que são compostos por membros que trazem uma variedade de 
talentos e dons ao serviço de nossas universidades, nosso Conselho reúne Abades de diferentes 
Congregações Beneditinas, como também leigos e padres, cujo trabalho os coloca em contato com 
o Ensino Superior, finanças, marketing, desenvolvimento curricular e procedimentos legais. Nosso 
Conselho tem apenas cinco anos, mas fizemos progressos significativos com nossa atual 
administração, sob a direção do Reitor, Padre Bernhard Eckerstorfer da Abadia de Kremsmünster 
na Áustria, e nossos consultores externos. 

Em outubro recebemos os membros do Conselho da Fundação Benedict, com sede nos 
mosteiros de Engelberg e Fischingen, na Suíça. Esta Fundação, desde seu início, tem estado sob a 
liderança do Padre Markus Muff, da Abadia de Engelberg. Seu trabalho para obter amigos e 
benfeitores nos permite realizar importantes projetos de construção e renovação do edifício do 
mosteiro de Sant’Anselmo. Com a atual situação econômica em nosso mundo, o apoio financeiro 
para Sant’Anselmo é muito importante e nos permite olhar para o futuro com esperança, confiança 
e força interior. 

Mais recentemente, no final de novembro, o Conselho da AIM (Alliance for International 
Monasticism) teve sua reunião anual em Ampleforth Abbey, perto de York, no norte da Inglaterra. 
De seu presidente, Padre Jean-Pierre Longeat, da Abadia de Saint Martin em Ligugé, e sua secretária, 
Irmã Christine Conrath, da Abadia de Jouarre, recebemos os relatórios anuais de vários lugares do 
mundo emergente, bem como informações sobre a distribuição de seus fundos para os pedidos 
apresentados e uma revisão de suas Constituições. Tanto o Padre Jean-Pierre quanto a Irmã 
Christine fizeram um excelente trabalho ao dar ao AIM um caminho a ser seguido no futuro. Como 
membro do Conselho, a Abadessa Anna Brennan e sua comunidade em Stanbrook nos receberam 
calorosamente para a celebração da Missa, para uma reunião do Conselho e uma deliciosa refeição 
ao meio-dia. Embora os dias tenham sido longos e intensos, muito foi realizado para o bem daqueles 
que são assistidos pela AIM. Em dezembro recebemos em Sant’Anselmo a celebração do 80° 
aniversário da fundação do Institut des Sources Chrétiennes, uma coleção bilíngue de textos 
patrísticos que serviu de base para a renovação da Liturgia das Horas, particularmente o Ofício de 
Leituras/Vigílias. Este Instituto teve início em 1942 pelos três jesuítas franceses Pe. Jean Daniélou, 
Pe. Claude Mondésert e Pe. Henri-Marie de Lubac. O trabalho deles continua até hoje, atraindo 
cerca de 60 membros para esta celebração. Este programa foi organizado e animado por nosso 
diretor de Estudos Monásticos e Subprior em Sant’Anselmo, Padre Fernando Rivas, da Abadia de 
Luján, na Argentina. 

Na medida em que nos aproximamos da festa do Nascimento do Senhor, lembremo-nos 
daqueles em nosso mundo que sofrem a dor da guerra, da fome e da violência. Ao celebrarmos a 
festa do Deus-conosco, que Cristo torne sua presença divina conhecida e sentida por todos nós. E 
que estes últimos dias do Advento possam levar a uma celebração cheia de esperança do grande 
Mistério do Natal. 

Com os melhores votos das bençãos de paz e luz de Deus, 
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 Abade Primaz Gregory Polan, O.S.B. 

 

Tradução  

Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, Brasil 


