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Poder dar o que de graça recebi
SOU O PADRE FELIPE
STAUDT e tenho 27 anos.
Estou no Mestrado em Teologia Dogmática da Universidade de Navarra, na Espanha. Sou grato à Associação
Presbíteros pela bolsa de
estudos que me concedeu e
que me permite aprofundar
na fé e no ensinamento da
Igreja Católica.
Mas, minha história é
um pouco mais longa e vale
a pena repassar alguns fatos.
Nasci em Porto Alegre (RS),
meu pai se chama Tarcísio
e minha mãe Maria Elena.
Tenho dois irmãos. Recebi
da minha família toda a
minha piedade e formação
religiosa. Graças a Deus
todos apoiaram a minha
vocação sacerdotal.
Vivi e estudei em São
Leopoldo. Fui batizado,
crismado e recebi a primeira Comunhão na Paróquia
Nossa Senhora da Conceição, do início da colonização alemã no Rio Grande
do Sul. Um ano antes de
entrar no seminário, em
2002, participei de um grupo de jovens chamado EJU.
Ordenei-me sacerdote em 3
de dezembro de 2010. Sou
do clero da Diocese de Novo
Hamburgo.

Pe. Felipe Staudt, bolsista 2013, Universidade de Navarra.

Trabalhei como vigário
paroquial nas cidades de
Parobé, onde estive por dois
anos, e em Canela. Desse
trabalho, trago duas lições:
a primeira é a de atender
confissões, onde se manifesta com claridade e força o
pecado, o arrependimento
e a misericórdia de Deus. A
segunda é a do amor que os
paroquianos têm pelos sacerdotes. Esse amor eu levo no
meu coração.
Hoje, moro em uma residência sacerdotal, na cidade
de Pamplona, com 36 padres
de diversos países. Temos

um ambiente agradável para
cumprir nosso objetivo: estudar. Há uma capela grande
para as orações e a Santa
Missa. Graças a Deus, se vive
num clima de muito respeito
e tranquilidade. Pude formar
bons amigos. O dia a dia
na Universidade pode ser
resumido assim: biblioteca,
biblioteca, biblioteca, que é
a minha segunda casa.
Levarei para o Brasil a
vontade de que disponhamos de mais livros de melhores autores, e o ânimo para
que os jovens e seminaristas
tenham como objetivo de

vida e de santificação a busca
da verdade e da sabedoria.
Isso passa necessariamente
pela busca de conhecimento.
Este período de formação
me ajudará no ministério
e também a transmitir a
outros: poder dar o que de
graça recebi.
Queria poder estar olhando nos olhos e apertando as
mãos de cada colaborador da
Associação. Já que não posso, lhes digo que estão em
minhas orações e intenções
de Missa. Muito obrigado.
Deus os abençoe muito!
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Caro amigo,
cara amiga,

É

com grande prazer que
lançamos o primeiro boletim informativo da Associação
Presbíteros. Este meio de
comunicação nos permite estar
mais próximos das muitas
pessoas que colaboram e rezam
pelo nosso trabalho e que estão
por todo o Brasil.
Temos a grande alegria
de apresentar algumas
realizações que significam
muito para todos nós da
Associação Presbíteros. No
segundo semestre de 2013,
colaboramos na organização
de um curso para bispos.
Também participamos da
p r o m o ç ã o d o Cu r s o d e
Atualização Sacerdotal que
ocorreu em julho passado e do
qual participaram mais de cem
sacerdotes de todo o Brasil.
O mais significativo,
porém, é que já faz um ano
e meio que que os primeiros
três bolsistas da Associação
Presbíteros iniciaram seus
estudos no exterior. Esse seleto
grupo, composto por dois
sacerdotes e um seminarista,
passará por um importante
período de formação e retornará
ao Brasil para ajudar a Igreja
Católica em suas respectivas
dioceses. Esperamos ampliar já
no ano que inicia o número de
bolsistas, de modo a estender
essa oportunidade para mais
sacerdotes e seminaristas
diocesanos!
Para isso, contamos muito
com a sua oração e ajuda!
Atenciosamente,
Diretoria da
Associação Presbíteros

Pontifícia Universidade da Santa Cruz, Roma.

DOM ÁLVARO, IDEALIZADOR
DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
DA SANTA CRUZ
No dia 27 de setembro
passado, Dom Álvaro Del
Portillo foi beatificado em
cerimônia celebrada pelo
Cardeal Angelo Amato,
presidente da Congregação
da Causa dos Santos, na
cidade de Madri. Dom
Álvaro, que faleceu em 1994,
foi Prelado do Opus Dei e
primeiro sucessor de São
Josemaría Escrivá. Sua vida
é um exemplo a imitar, em
especial por sua fidelidade e
amor à Igreja e ao Papa.
Dentre muitas obras que
empreendeu em serviço
da Igreja está a Pontifícia
Universidade da Santa Cruz,
em Roma, um dos centros
de formação que recebe
sacerdotes e seminaristas
a quem a Associação
Presbíteros concede bolsa
de estudo. A Universidade
iniciou em 1989 pelo zelo de

Dom Álvaro em criar
iniciativas apostólicas
de profunda incidência
na vida da Igreja
universal, orientadas
à formação dos
sacerdotes e candidatos
a o s a c e rd ó c i o d e
diferentes países.
Na Missa da
beatificação de D.
Álvaro estavam
presentes milhares
de pessoas de todo o
mundo, que nutrem
especial devoção ao novo
beato. Durante a cerimônia
foi lida uma carta do Papa
Francisco que louva a figura
de D. Álvaro em que dizia:
"O beato Álvaro del Portillo
nos ensina uma mensagem
muito clara: nos diz para
confiar no Senhor, pois Ele é
o nosso irmão, o amigo que
nunca nos decepciona e que

D. Álvaro del Portillo

está sempre ao nosso lado.
Anima-nos a não ter medo
de ir contra a corrente e nem
de sofrer para anunciar o
Evangelho. Além disso, nos
ensina que na simplicidade
e no cotidian o da nossa
vida podemos encontrar
um caminho seguro de
santidade".
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Excelência em

Formação
Sacerdotal
Até o momento, a
Associação Presbíteros
tem convênios para
conceder bolsas para
alunos de dois centros de
formação eclesiástica: a
Pontifícia Universidade da
Santa Cruz, em Roma, e a
Universidade de Navarra,
em Pamplona, na Espanha.
Nessas duas universidades

Papa Francisco entre os peregrinos na Praça de São Pedro.

encontram-se centros de

O PAPA ME DISSE “REZE
SEMPRE PELAS VOCAÇÕES…”
O Pe. Arnaldo Rodrigues,
da Arquidiocese do Rio
de Janeiro, teve encontro
todo especial com o Papa
Francisco durante a Jornada
Mundial da Juventude
(JMJ). Em seu caso, como
em muitos outros, a sua
vocação ao sacerdócio se
originou no testemunho
exemplar de outro padre.
“Isto me faz pensar com
frequência na importância
de ser sempre um sacerdote
como Cristo me pede, não
como eu quero. Mais que
as palavras, é o testemunho
da própria entrega que atrai
pessoas para uma vida cristã
ou consagrada”. Depois de
um tempo de um tempo de
reflexão, o Pe. Arnaldo entrou
para o seminário diocesano,
uma vez concluído o curso
de Marketing.
Durante a JMJ, o Pe.

Arnaldo teve a experiência de
estar muito próximo do Papa
Francisco, desde sua chegada
ao aeroporto até o último
dia antes de seu retorno
a Roma e participou da
organização de três eventos.
Nessas três ocasiões, notou
que o Papa era sempre muito
atento e cordial com todos
que estavam próximos. Na
reunião na catedral, foi
apresentado pelo Cardeal
D. Orani ao papa e pode
conversar com ele.
Nessa conversa o Papa
perguntou pelas vocações
sacerdotais, o que deu
ocasião de ao Pe. Arnaldo de
explicar-lhe “Estamos muito
contentes porque, graças a
Deus, há muitas vocações
sacerdotais no Rio. O Papa
então disse: ‘você precisa
rezar sempre pelas vocações e
cuidar para que sejam boas’.

Confirmei ao Papa que
rezaria e o Papa me pediu
com grande simplicidade
e sinceridade que rezasse
também por ele”.
“No fim do encontro,
antes de entrar no carro, o
Papa se voltou para mim e
disse: ‘lembre-se do que te
disse sobre a oração, reza
por mim e pelas vocações’.
Nesse momento, beijei a
sua mão e disse que rezaria
por ele”. Após a JMJ, o Pe.
Arnaldo foi enviado a Roma
para colaborar na Santa
Sé e estuda Comunicação
Institucional na Pontifícia
Universidade da Santa
Cruz.

destaque para os cursos de
Filosofia, Teologia e Direito
Canônico e passam alunos
de todo o mundo. Desde
1985, já estudaram nessas
duas faculdades mais de
duzentos alunos brasileiros
de mais de 50 dioceses de
todo Brasil. Atualmente,
mais de trinta brasileiros
cursam graduação ou pósgraduação nelas.
Além da formação
acadêmica, os padres
e seminaristas recebem
o apoio instalandose em residências que
complementam sua
formação. Esse papel é
especialmente importante
nos seminaristas que,
durante o seu curso
universitário, dependem de
um seminário no entorno
da universidade como o

Edgardo Calvante,
CARF. 28 de junho de 2014.

Seminário Internacional
de Bidasoa, no entorno da
Universidade de Navarra.
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Dos antigos alunos brasileiros, das faculdades conveniadas
Sobre a Associação com a Associação Presbíteros, onze já foram nomeados
Presbíteros bispos. Entre eles, destacamos quatro mais recentes:
É uma entidade sem
fins lucrativos que visa
apoiar a formação e
o aperfeiçoamento
de sacerdotes e
seminaristas diocesanos
da Igreja Católica.
Para cumprir com este
objetivo, concede
bolsas de estudo para
sacerdotes, colabora
com a organização de
cursos para atualização
em Teologia e Filosofia
e a publicação de textos
e livros doutrinas, entre
outras iniciativas.

D. Carlos Lema
Garcia, Bispo
auxiliar de São
Paulo, 2014.
Doutorou-se em
Teologia no ano de
1987, no Centro
Acadêmico Romano
da Santa Cruz,
hoje Pontifícia
Universidade da
Santa Cruz.

D. Fernando
José Monteiro
Guimarães,
nomeado Arcebispo
do Ordinariato
Militar do Brasil.
Anteriormente era
bispo de Garanhuns
PE. Mestre em
Direito Canônico
pela Pontifícia
Universidade
da Santa Cruz.
Trabalhou no
Vaticano, na
Congregação para o
Clero.

D. José Aparecido
Gonçalves de
Almeida, Bispo
auxiliar de Brasília,
2013. Doutorado em
Direito Canônico
pela Pontifícia
Universidade
da Santa Cruz.
Trabalhou 19
anos no Conselho
Pontifício para os
Textos Legislativos,
na Cúria Romana.

D. Marcony
Vinícius Ferreira,
Bispo auxiliar de
Brasília, 2014,
procede do clero
de Brasília e foi
durante muitos
anos Vigário Geral
da arquidiocese.
Mestre em Liturgia
pela Pontifícia
Universidade da
Santa Cruz.

COMO CONTRIBUIR
Depósito em
conta corrente:
Banco Itaú
Agência 0237
Conta 61690-9
Bradesco
Agência 3057
Conta 88301-8
Associação Presbíteros
Al. Casa Branca, 35 cj. 705
01408 001 São Paulo SP
CNPJ 13.413.847/0001-40

CONHEÇA TAMBÉM NA INTERNET
Seminário Internacional Bidasoa

http://www.ceibidasoa.org/

Pontificia Universidade da Santa Cruz

http://www.pusc.it/

Universidade de Navarra-Faculdade de Teologia http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia
CARF - Fundação

http://carfundacion.org/

CUSTOS ANUAIS DA FORMAÇÃO
(Valores em Euros €)

Universidade de Navarra (UDEN)
Ciclo I
Universidade

2.825

3.760

Residência

9.500

8.550

Seguro Médico
TOTAL

Pontifícia Universidade da Santa Cruz (PUSC)

Ciclo II Ciclo III

515

515

12,840

12,825

Ciclo I

375 Universidade
8.550 Residência
515 Seguro Médico
9,440 TOTAL

Ciclo II Ciclo III

2.230

2.660

3.560

9.600

8.640

8.640

600

600

600

12,430

11,900

12,800

Para mais informações
ligue: 11 3522 3290

Escreva para a

Alameda Casa Branca, 35 cj. 705
01408 001 São Paulo SP
Tel. 11 3522 3290
associacao@presbiteros.com.br
www.presbiteros.com.br

* Os valores, anuais, são aproximados.
Residência: 10 meses para seminaristas e 9 para os
outros.
Não estão incluídos os gastos pessoais e de viagem.
** Duração:
Ciclo I (Curso Institucional de Filosofia e Teologia,
para seminaristas: 5 anos.
Ciclo II (Mestrado especializado): 2 anos (Direito
Canônico 3).
Ciclo III (Doutorado): 2 anos.

Alunos Brasileiros Enviados de 1985 a 2014
PUSC

UDEN

TOTAL

116

88

204

