
 

 Brasília, ______, ______________ de ___________.  

 

Eu,  

______________________________________________________________, portador do 

RG nº____________________________, declaro ao Mosteiro de São Bento de Brasília 

dispor de saúde física e psicológica,  não ter nenhuma pendência com a justiça e não ter 

dívidas ou pendências comerciais. É autêntico ainda que sou maior de 18 anos, 

___________________ (solteiro/viúvo/divorciado) e, não tenho ligação afetiva/conjugal ou 

dependentes. Declaro pleno conhecimento da experiência de três meses e futuras etapas de 

Postulantado e Noviciado; ciente ainda de que este período de formação me condicionará à 

Regra de São Bento e as Constituições da Congregação Beneditina do Brasil assim como o 

‘costumeiro monástico’ local. Tenho consciência e entendo que este período probatório não 

caracteriza nenhum vínculo trabalhista em nenhum aspecto com o Mosteiro de São Bento de 

Brasília, sendo este período uma escolha pessoal e consciente daquilo que devo abrir mão e 

a que devo me dispor naquilo que já está exposto na Regra de São Bento e nas Constituições. 

Assim, também tenho conhecimento que qualquer bem que por ventura eu venha querer doar 

ou ajudar angariar para o mosteiro será por minha livre e espontânea vontade, sabendo eu que 

estes bens materiais serão de jurisdição e plena administração da comunidade monástica a 

que me refiro e desejo ingressar. Estou consciente ainda que a qualquer momento, por 

deliberação do Superior no que acorda as Constituições da congregação e a Regra de São 

Bento, se por abuso de alguma regra ou avaliado pelo Capítulo local como impossibilitado a 

dar continuidade no processo de formação, poderei eu assim ser dispensado do período 

probatório no que abrange a experiência (3 meses), Postulantado e Noviciado. Disponho 

ainda cópias de todos os meus documentos pessoais e findo esta declaração, que de punho 

assino, como cabal acordo, deixando-as para análise e arquivo, assim como o formulário 

contendo meus dados pessoais e documentais no que compete à parte burocrática e necessária 

da formação inicial deste mosteiro.  

 

_____________________________________________________ 


