COMUNICAÇÃO
DECISÃO DO CAPÍTULO GERAL DA CONGREGAÇÃO BENEDITINA DO BRASIL
SOBRE O ‘MOSTEIRO’ DE TRAJANO DE MORAES

A Diocese de Nova Friburgo vem por meio desta apresentar a decisão final do Capítulo
Geral da Congregação Beneditina do Brasil, realizado na Abadia de Santa Maria – SP,
de 23 a 27 de agosto do ano corrente, comunicada pelo Abade Dom Filipe da Silva,
OSB, em carta destinada ao Bispo Diocesano, Dom Luiz Antonio Lopes Ricci, datada
de 26 de setembro de 2021 e recebida em formato digital a 05 de outubro.
Foi decidido o seguinte:
“... não foi aceita a experiência pessoal de vida monástica de Dom Justino de Almeida
Bueno, OSB em território da vossa Diocese de Nova Friburgo, no Município de Trajano
de Moraes, para ingressar na mesma Congregação Beneditina, ele monge-sacerdote
do nosso Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro”;
O Abade esclarece na mesma carta: “a experiência do RPD Justino, que nunca foi a de
uma fundação do nosso Mosteiro de São Bento, como também nunca foi a de um
Mosteiro Diocesano, também não será a de uma Cela Monástica ou Priorado Simples
assumido por outro mosteiro, nem a de uma futura Casa dependente da Congregação
Beneditina do Brasil ou do seu Abade Presidente”.
O Bispo Diocesano acolhe, então, esta decisão. Em decorrência da não aceitação, ficou
definido em diálogo entre o Bispo Diocesano e o Abade Dom Filipe que não será
renovada a licença de Dom Justino para celebrar a Santa Missa com o povo na casa de
Trajano de Moraes, como fizera até o último dia 22 de setembro, data esta previamente
estabelecida em carta datada de 22 de julho de 2021.
Reiteramos ainda que a não aceitação do pedido de Dom Justino é uma decisão
exclusiva do Capítulo da Congregação Beneditina do Brasil, não havendo oposição por
parte da Diocese de Nova Friburgo, que aguardava, com caridade, respeito, diálogo e
oração, uma definição canônica para a situação.
Por fim, consideramos resolvida e esclarecida a questão, e rogamos a Deus que tudo
seja acolhido com docilidade, fé e espírito de comunhão eclesial.
Nova Friburgo, 07 de outubro de 2021
Memória de Nossa Senhora do Rosário
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