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BULA DE EXCARDINAÇÃO 

 

 

IN NOMINE PATRIS, ET FILLI, ET SPIRITUS SANCT. AMEN 

Aos fiéis em Cristo Jesus, Saudações, Paz e minha Bênção Apostólica. 

Seja de todos conhecido, que nós, + Dom Abade José da Santa Cruz, por Divina Permissão, 

Abade e Bispo da Igreja Una, Santa, Católica e de Cristo que,  após examinar a dinâmica do projeto 

de vida do nosso irmão em Cristo, ROBERTO CÁSSIO e consultar o Capítulo da nossa Abadia, após 

um longo caminho de preparação, onde o ordenamos ao grau de DIÁCONO e recebemos sua 

profissão de votos solenes na Abadia Beneditina Anglicana da Imaculada Conceição, pertencente a 

esta Província, para viver uma experiência de vida monástica. Identificamos, porém, durante a 

caminhada, que o referido irmão não correspondeu aos propósitos do nosso carisma; não se 

comprometendo a observar a Regra, Doutrina, Disciplina e Liturgia conforme esta Abadia concebe, 

nem ter desenvolvido um Projeto de Vida pertinente ao seu estado religioso, assim como seguir o 

caminho de formação monástica específica da nossa Abadia, conforme nossos estatutos. A partir 

desta data, nosso irmão está EXCARDINADO, destituído da Ordem do diaconato e liberado dos 

seus votos monásticos, voltando, assim ao seu estado de leigo, não mais pertencendo a nossa 

Abadia e Igreja. Também fica extinta a Fraternidade São Gerônimo, ramo acolhido pela nossa 

Abadia, da qual nosso irmão foi nomeado Prior, conforme decreto Episcopal em 30 de setembro 

de 2019. A partir de então, o senhor Roberto Cássio não poderá mais exercer nenhuma função 

religiosa em nome da nossa instituição. Desejamos ao irmão prosperidade na caminhada e que 

Deus o abençoe. 

Dado e passado no Gabinete desta Abadia, na cidade de Garanhuns, Estado de 

Pernambuco, Brasil, aos doze (12) dias do mês de janeiro do Ano da Graça de Nosso Senhor Jesus 

Cristo de Dois Mil e Vinte e Um (2021). Nossa bênção Episcopal e Abacial. 

 

Garanhuns, 12 de janeiro de 2021 

 

 

 

 

 

 

+Dom Abade José da Santa Cruz 

 


