
  

 

Bragança Paulista, SP, 1.º de junho de 2022. 

 

 

Prezado Confrade, Dom Leonardo Steiner! 

 

Paz e Bem! 

 

Alegria, reverência, espírito fraterno e muita gratidão nos envolvem neste momento por sua nomeação como 

Cardeal da Santa Mãe Igreja. É uma escolha que vem do espírito do Senhor e de seu santo modo de operar, 

uma lógica de amor, e também uma consequência do caminho trilhado nestes anos. 

A Universidade São Francisco – USF teve a graça de contar com a sua presença e seu trabalho. Sua 

passagem pela USF foi breve, mas intensa, deixando marcas da sua competência e vivência franciscana, 

acadêmica e fraterna. 

Vibramos com sua nomeação episcopal para substituir e estar ao lado do profético Dom Pedro Casaldáliga, e 

sua presença em São Félix do Araguaia deu continuidade a uma missão e evangelização conscientizadora.  

Acompanhamos sua transferência como Bispo Auxiliar de Brasília e a nomeação como Secretário da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bebemos de sua fala e seus comunicados sempre oportunos, 

precisos e reveladores da comunhão que existe entre os bispos do Brasil para mostrar caminhos, apontar a 

conjuntura nacional e seus desafios , e sobretudo as linhas de pastorais sempre bem encaminhadas através 

de cartas, documentos e depoimentos, do qual sempre foi uma porta voz que nos deu clareza e segurança. 

Marcamos presença na sua posse como Arcebispo de Manaus onde um de nós representou a USF bem 

próxima e em plena sintonia com seu ministério episcopal.  

A memória histórica da USF tem o registro eterno da sua presença na dedicação e consagração da 

expressiva Capela dedicada a São Francisco de Assis, no campus de Bragança Paulista; foi uma 

celebração marcante até hoje comentada. 

Parabéns, pela sua nomeação como Cardeal! Vibramos e rezamos por mais esta missão. Reconhecimento 

de sua pessoa, de toda sua atuação, e da sua necessária e oportuna presença na Amazônia. O Papa 

Francisco foi portador dos desejos de Deus e de seu grande amor pelos povos da floresta. 

Em nome da nossa comunidade acadêmica o saudamos! Enviamos nosso abraço e que o Senhor o 

abençoe e o guarde! 

 
Fraternalmente, 

 

 

Frei Gilberto Gonçalves Garcia 
Reitor 

Frei Thiago Alexandre Hayakawa 
Vice-Reitor 

 


