
Em 30 de maio de 2008 chegou uma carta do Pe. 
Decano da Faculdade de Teologia do Pontifício 
Ateneu Santo Anselmo, na qual se comunicava que 
a Congregação para a Educação Católica concedeu 
ao instituto monástico cisterciense do Colégio São 
Bernardo em Roma, sede do Curso de Formação 
Monástica (CFM), a anexação à Faculdade de 
Teologia do Pontifício Ateneu Santo Anselmo (prot. 
538/2008). 
 
Com base nesta aprovação o Pontifício Ateneu 
Santo Anselmo, concede o diploma denominado 
Diploma de Formação Monástica, até o momento 
concedido pelo Colégio São Bernardo em Roma da 
Ordem Cisterciense. 
 
Os CFM acontecem no Colégio São Bernardo em 
Roma e o programa destes cursos é elaborado em 
colaboração e sob a supervisão do delegado do 
Instituto monástico da Faculdade de Teologia do 
Pontifício Ateneu Santo Anselmo  para os CFM. Para 
se obter o acima dito Diploma de Formação 

Monástica é necesario realizar os exames de todas 
as matérias tendo em vista a aquisição dos 
créditos necesarios. 

 

O CFM destina-se facilitar aos abades, mosteiros e 
Congregações, a aplicação do programa estabe-
lecido na Ratio Institutionis O. Cist., aprovada 
pelo Capítulo Geral. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

CURSO 
DE FORMAÇÃO MONÁSTICA 

DA ORDEM CISTERCIENSE 
2015 

 
 
 

Colégio internacional São Bernardo em 
Roma da Ordem Cisterciense 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De 24 de agosto (chegada 23) 
a 24 de setembro de 2015 (partida 25) 

 
Instituto Anexo do Pontifício Ateneu Santo 

Anselmo em Roma 



INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA OS 
ALUNOS 

 
MODERADOR GERAL: 
Revmo. Dom Mauro-Giuseppe Lepori 
REITOR DO COLÉGIO:  
Rev. P. Meinrad Tomann 
RESPONSÁVEIS ACADÊMICOS:  
Pe. Lluc Torcal (Poblet) 
Pe. Ignacy Rogusz (Szczyrzyc) 
SECRETÁRIA: 
Sra. Agnese Kulczycka 
 

Horário cotidiano 
 6:30 Laudes e S. Missa 
 Café da Manhã 
 8:30 – 8:45  Capítulos do Abade Geral 
 8:50 – 11:15  Aulas 
12:50 Hora Média 
 Almoço - Descanso 
15:30 às 18:00 Aulas 
18:15 Lectio 
19:15 Vésperas 
  Jantar, Recreação, Completas 
  Descanso noturno 
 
As aulas são de segunda-feira a sábado. 
 
Os alunos do terceiro ano deverão iniciar, de 
acordo com o professor que tiverem escolhido, um 
tema de pesquisa que convalidará os cursos de 
formação monástica. 
 
Nota importante: “A comunidade é formadora 
mediante o cumprimento fiel da observância da vida 
comunitária” (Ratio Institutionis 28) e portanto 
todo o andamento da vida do Colégio deverá ser 
respeitado, como parte integrante da formação 
oferecida pelo Curso. 
 

Requisitos 

Requisitos 

 

1. Somente são admitidos os alunos que trazem 
uma carta de apresentação de seus respectivos 
superiores.  

 
2. As despesas completa são de 1600 €, para a 
pensão completa, o custo da tradução simultânea 
e os honorários dos professores. O pagamento 
deve ser efetuado antes do dia 24 de agosto junto 
ao Procurador Geral ou o contador, através de 
depósito bancário ou de outro modo (as 
coordenadas bancárias se encontram no site da 
Ordem: http://www.ocist.org/ocist/corso-formazione-

monastica.html). 
 

3. O Curso iniciará dia 24 de agosto as 8h30 na 
Sala magna e se concluirá dia 24 de setembro. 
Deseja-se que todos os estudantes não partam an-
tes do dia 24 de setembro. 

 
Obs: As Vigílias são rezadas em privado: reco-

menda-se que os estudantes tragam seus 
próprios livros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÃO 
 

Participantes 
Este curso está previsto para os jovens em período 
de formação, aos quais podem associar-se os 
monges e as monjas enviados por seus próprios 
superiores. As inscrições podem ser feitas até 15 
de junho por meio da folha de inscrição incluída 
abaixo, enviando  
 
 pelo correio a: 

Sig.ra Agnese Kulcycka 
Corso di Formazione monastica 
Curia Generalizia 
Piazza del Tempio di Diana, 14 
00153 Roma - ITALIA 

 

 ou por e-mail para o seguinte endereço: 

cfm@ocist.org 

 
  
 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
 

Nome:………………......………………………. 

Sobrenome:……………………………………… 

Mosteiro:.….....………………………………… 

Endereço do Mosteiro: 

….....................................................................................

......................................................................................... 

Chegará em  de agosto às  h 
em   Fiumicino /  Ciampino/   Roma Termini 
outro meio: 
Procedência:  
n° vôo: 

 
Partirá em de setembro  h 
de    Fiumicino/   Ciampino/   Roma Termini 
outro meio: 

http://www.ocist.org/ocist/corso-formazione-monastica.html
http://www.ocist.org/ocist/corso-formazione-monastica.html
mailto:casa.generalizia@cistercensi.org

