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Carta Pastoral 002/2020 

À Fraternidade São jerônimo 

Frei Roberto Cássio (Prior) 

 

Caríssimos irmãos, 

É com muita alegria que escrevemos a esta comunidade para uma partilha de Ação de Graças. A 

exatamente um ano, na solenidade de São Jerônimo, foi erigida canonicamente esta comunidade, 

com a profissão de votos monásticos solenes e ordenação diaconal do nosso irmão Frei Roberto 

Cássio, com o objetivo desta amada comunidade ser um auxílio fecundo de unidade em nossa vida 

eclesial. 

Na alegria e na corresponsabilidade na missão, a Igreja com seus pastores, continuará a enfrentar, 

com a Luz do Ressuscitado, os grandes desafios do mundo em que nos encontramos. 

Assim como Cristo foi tentado e lutou contra o espírito do mal e as forças do mundo, também 

aquele que crê toma parte de uma batalha espiritual, que se combate não só contra a carne e o 

sangue, mas contra os espíritos malignos que assediam a mente, fazem pressão sobre a vontade e 

colocam uma infinidade de obstáculos no caminho de quem foi chamado ao seguimento de Cristo. 

Não se pode crescer na graça sem esforço. Basta-nos ler as condições e exigências que Cristo põe 

aos seus discípulos: deixar o mundo, as riquezas, e as próprias paixões (cf. Lc 9,57-62). Nada 

melhor do que um programa de verdadeira ascese para nos dispor à escuta das palavras de Cristo 

e entendê-las, para modificar a nossa vontade e deixar-nos arrastar pelo amor de Deus, percebido 

com força irresistível no íntimo de nosso ser. 

Cristo cresce dentro de nós na mesma medida em que nós crescemos na sua graça. Falar de “graça” 

é falar do amor do Deus-Ágape, do Deus-Amor, tendo a Misericórdia como expressão máxima 

desse amor desconcertante. 

Não podemos compreender o sentido da graça em nossas vidas e, em consequência, experenciar o 

apelo a gratidão, se não mergulharmos em um encontro em maior profundidade com Deus, e, 
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consequentemente, com a humanidade; encontrar com o próprio Deus, na sua identidade e da 

maneira que ele tem de agir e de estar na sociedade e comunicar-se conosco. 

Quero parabenizar a todos vós pela caminhada em busca da verdadeira Consciência Crística, 

despertada em nós no momento em que aceitamos nossa origem divina e nos entregamos ao Pai, 

sem medo ou dúvidas, e com total sentimento de aceitação e união. 

Finalizando esta carta, desejo confiar ao Senhor todos vós, as vossas famílias e comunidade, para 

que juntos o glorificaremos com a nossa vida. Faço-o com as palavras do apóstolo Paulo; “Aquele 

que tem o poder de vos confirmar segundo o meu evangelho e a mensagem de Jesus Cristo – 

revelação de um mistério envolvido em silêncio desde os séculos eternos, agora, porém, 

manifestado e, pelos escritos proféticos e por disposição de Deus eterno, dado a conhecer a todos 

os gentios, para leva-los à obediência da fé – a Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja 

dada a glória pelos séculos dos séculos!” (Rm 16,25-27 

 

Um abençoada Solenidade de São Jerônimo. 

Parabenizamos a todos, especialmente ao vosso prior, por um ano dos votos monásticos e 

ordenação diaconal 

Abraço a todos. 

Nossa benção abacial. 

Vosso,  

 
+Dom Abade José da Santa Cruz 

 


