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“O testemunho cristão constrói
a civilização do amor.”
Padre Wagner Augusto Moraes dos Santos é vigário na Paróquia Santos Anjos e assistente
eclesiástico da Pastoral da Educação na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Com bolsa de estudo
da Associação Presbíteros, começou o doutorado na Universidade de Navarra (Espanha)
em 2019 e retornou para o Brasil em setembro de 2021. Sua tese de doutoramento, que tem
por título “A família na civilização do amor”, será publicada em livro ainda em 2022. Nesta
entrevista, o padre Wagner fala sobre seus estudos e a importância da formação intelectual
dos seminaristas e padres.
quis descobrir o que
a família poderia fazer nesse sentido, que
tipo de ações seriam
importantes para possibilitar a construção
desse ideal católico no
âmbito da família e a
partir dele.

Qual é o tema dos seus
estudos e como o senhor
chegou a ele?
Meu tema de estudo foi a
função da família na construção da civilização do
amor. A principal razão foi
um convite feito em 2017
pela Congregação para a
Educação Católica a todos os educadores cristãos
para que tomassem parte na
construção dessa civilização. Diante dessa proposta,

A sociedade como um
todo parece repleta
de divisões e disputas
a respeito de muitas
questões. Como os
sacerdotes e os cristãos
como um todo podem
responder a esses conflitos,
que muitas vezes se dão
entre membros da mesma
família?
Os sacerdotes devem responder a esse problema primeiramente com a oração, que
é essencial. Depois, podem
dar conselhos às pessoas no
sentido de amenizar os conflitos. Na sociedade atual,
em que a internet muitas

vezes se torna um lugar de
violência, uma coisa que
todos podemos fazer é procurar santificar nossas relações sociais. Essa é a grande
conclusão que tirei dos meus
estudos. Para construir a civilização do amor, é preciso
santificar as relações sociais.
Ainda que o outro não tenha
a mesma religião ou pense
muito diferente. Quando

os conflitos, mesmo dentro
da família. É o testemunho
cristão admirável, a vida
cristã sincera, que constrói
a civilização do amor, não
as armas, as guerras e as
brigas.
Qual é o impacto positivo
que um sacerdote com
formação humana e intelectual pode produzir

Para construir a civilização
do amor, é preciso santificar as
relações sociais. Ainda que o outro
não tenha a mesma religião ou
pense muito diferente.
um cristão age santamente
com o outro, ele santifica a
relação, porque age movido
pelo dom do Espírito. Esse é
o caminho para acabar com

na comunidade a que ele
serve?
Os impactos são inúmeros.
A oportunidade de ter rece-

(continua)
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Cara amiga,
caro amigo,
muito felizes
E stamos
em apresentar esta edi-

ção do Boletim Informativo
da Associação Presbíteros,
com informações sobre as
nossas atividades e conteúdos
preparados esmeradamente.
Uma das nossas maiores
alegrias desta edição é falar
sobre a realização do Curso
de Atualização para Sacerdotes, que volta a ser
realizado em 2022 depois de
dois anos de interrupção por
conta da pandemia.
Outro destaque é a publicação no Brasil de uma obra
que tem sido de grande ajuda
para sacerdotes e seminaristas
de todo o mundo: A Psicologia de uma vocação, de Wenceslao Vial, que será um dos
conferencistas do Curso de
Atualização para Sacerdotes
deste ano.
Trazemos, ainda, notícias sobre os bolsistas da Associação
Presbíteros. Nesta edição conversamos com o Pe. Wagner
Augusto Moraes dos Santos,
que cursou seu doutorado em
Teologia na Universidade de
Navarra. Também falamos
sobre três bolsistas recémcontemplados.
Repetimos aqui o convite que
já fizemos em outros boletins:
o de continuar a orar pelo
Papa Francisco e por todos
os sacerdotes e seminaristas
do mundo inteiro. Que o
Espírito Santo os guie em sua
missão e que nossa Santa Mãe
Maria continue intercedendo
pela Associação Presbíteros,
nossos benfeitores, seus familiares e seus falecidos.
Atenciosamente,
Diretoria da
Associação Presbíteros

bido essa formação intelectual tem me ajudado muito
nos trabalhos pastorais desde
o meu retorno. O tempo de
estudo, meditação e contemplação, somado à convivência com pessoas de outros
países, me ajuda muito nas
confissões, nas celebrações,
na hora de preparar as homilias e auxiliar as pessoas
da paróquia. Mas, além de
toda essa utilidade prática e
externa, a formação intelectual tem outra dimensão: à
medida que o sacerdote se
desenvolve intelectualmente,
ele tem a oportunidade de

se alegrar mais ainda com
os bens que celebra. Esse
aumento da alegria na vida
sacerdotal, gerado pelo entendimento mais profundo
da verdade celebrada, tem
um impacto positivo muito
grande na vida de todos os
que têm a oportunidade de
aprofundar os estudos.
Qual foi a importância da
Associação Presbíteros na
sua trajetória?
A Associação Presbíteros
foi de uma importância
crucial. Graças a ela, tive a

oportunidade de fazer meus
estudos na Universidade de
Navarra, na Espanha, onde
além de ter acesso a uma
biblioteca maravilhosa para
a minha pesquisa, pude
desfrutar por dois anos de
uma excelente convivência
com outros sacerdotes. De
outra maneira, teria sido
impossível concluir uma
tese de doutorado com tanta
rapidez. Sou muito grato à
Associação Presbíteros e fiz
questão de agradecê-la na
minha tese por tudo que fez
e faz por mim.

Livro: A Psicologia de uma
vocação, de Wenceslao Vial
O Pe. Wenceslao Vial
é professor de Psicologia e
Vida Espiritual na Pontifícia
Universidade da Santa Cruz
(Roma) e um dos conferencistas do próximo Curso de
Atualização para Sacerdotes.
Em A Psicologia de uma vocação (Quadrante Editora,
2021), ele condensa parte da
sua experiência acadêmica
e pastoral com seminaristas
e convida o leitor a uma
reflexão sobre os desafios e
horizontes da vocação para
o sacerdócio. A Associação
Presbíteros financiou parte
da publicação da obra, ciente
da sua importância para a
formação de seminaristas e
sacerdotes.
As reflexões do livro partem de uma pergunta concreta: “O que se espera encontrar
em um sacerdote?”. O sacerdote está chamado a ajudar
os outros, a ir ao encontro
deles e caminhar com eles em
diferentes momentos da vida
de cada um. Recebe de Deus

o poder de perdoar pecados,
de curar feridas e consolar,
ainda que ele mesmo se saiba
pecador. Por isso, sua vocação precisa fundamentar-se
no verdadeiro conhecimento
próprio, aquele que se encontra em Cristo.
Ao longo da obra, o Autor expõe de maneira bastante prática temas que são
de suma importância para
sacerdotes e seminaristas:

maturidade, identidade e
missão, integridade e necessidades básicas e cuidado
da saúde. Questões como o
celibato, os momentos de
solidão, os afetos e a liberdade também são abordadas,
de maneira a ajudar o leitor a
construir uma personalidade
equilibrada que o ajude a
abraçar e a perseverar com
alegria na sua vocação.

Boletim Informativo ASSOCIAÇÃO PRESBÍTEROS

Nº 11

Ano 7 JUNHO 2022

Notícias

Curso de Atualização para
Sacerdotes 2022

Excelência em

Formação
Sacerdotal
A Associação Presbíteros, por
vontade expressa de seus
fundadores, 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.

Em 2022 a Associação
Presbíteros promoverá o
Curso de Atualização para
Sacerdotes (CAS) sobre o
tema “Afetividade na vida
moral” entre os dias 18 e
22 de julho.
A edição do CAS deste
ano traz várias novidades
de organização. A primeira
delas é o local: pela primeira
vez, o curso será realizado no
Rio de Janeiro, no Centro
de Estudos do Sumaré. Lá,
os participantes poderão
não apenas acompanhar as
palestras e mesas redondas,
como também se hospedar.
Será uma oportunidade
única para conviver, trocar
experiências e impressões
e fomentar a fraternidade
entre sacerdotes.

O CAS 2022 inicia-se
com a celebração da Santa
Missa, no dia 18/7, às 17h30.
A partir do dia seguinte, os

abrangente, fundamentado na
fé, sobre temas como vocação,
pornografia, dependência,
vida afetiva e santidade.

Nessas duas universidades
encontram-se centros de
destaque para os cursos
de Filosofia, Teologia,
Comunicação Social
Institucional e Direito
Canônico, onde 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 pós-graduação
nelas.
Além da formação acadêmica,
os padres e seminaristas
recebem o apoio instalandose em residências ligadas
às universidade, que
complementam sua formação
humana e espiritual. Esse
papel é especialmente
importante nos seminaristas
que, durante o seu curso
universitário, dependem de
um seminário no entorno
da universidade como o
Seminário Internacional de
Bidasoa.

participantes contarão com
duas conferências pela manhã e duas pela tarde, com
exceção do último dia, em
que haverá à tarde uma mesa
redonda com todos os conferencistas sobre a afetividade
na vida do sacerdote e na sua
prática pastoral.
As conferências abordarão
questões muito presentes
na atividade pastoral e na
sociedade como um todo, e
procurarão projetar um olhar

Além do Pe. Wenceslao
Vial, cujo livro resenhamos
neste boletim, o CAS contará com a participação de
D. Antonio Augusto Dias
Duarte, bispo auxiliar da
Arquidiocese do Rio de
Janeiro, de Mons. Vicente
Ancona Lopes e do Pe.
Maurício Soubhia.
Confira a programação
completa no site: www.presbiteros.org.br/cas2022

Outra iniciativa da Associação
Presbíteros é a realização
do Curso de Atualização
para Sacerdotes (CAS), que
anualmente aborda temas
contemporâneos relevantes
para a contínua formação
dos sacerdotes e conta com
participantes de diversas
dioceses de todo Brasil.
Colaboradores
In Memoriam
A Associação Presbíteros e os
bolsistas rezam pela Colaboradora falecida: Marina Goulart
de Carvalho.
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COmO COntriBuir

novos bolsistas da
Associação Presbíteros

Você pode contribuir por
cartão de crédito ou por
boleto de modo pontual
ou com frequência
mensal pelo site:
https://www.
presbiteros.org.br/
doacoes/
ou acessando o QR Code:

Para doações de testamentos, jóias e de bens e
qualquer tipo, por favor,
envie um email para:
associacao@presbiteros.
org.br
Para doação via PIX,
nossas chaves são:
13.413.847/0001-40 ou
associacao@presbiteros.
org.br
É possível fazer depósito
em conta corrente:
Banco itaú
Agência 0237
conta 61690-9
Banco Bradesco
Agência 3057
conta 88301-8

Neste primeiro semestre,
três sacerdotes diocesanos foram contemplados com bolsas
para pesquisarem diferentes
campos da teologia. O Pe. Milton Rogério Vicente, diretor
espiritual do Seminário Diocesano de Jundiaí (SP), parte
para Espanha, onde cursará o
mestrado em Teologia Moral

na Universidade de Navarra.
Na mesma universidade, o Pe.
Pedro Bitu Bezerra, da Diocese
do Crato (CE), cursará uma
especialização em Teologia
Dogmática. Já o Pe. Francisco
Alexandre Alves de Andrade,
que atua na cidade de Maracanaú na Arquidiocese de Fortaleza (CE), parte para Roma, para

estudar o II Ciclo de Teologia
na Pontifícia Universidade da
Santa Cruz.
A Associação Presbíteros
deseja aos três um período
de formação proveitoso. Ao
mesmo tempo, agradecemos a
generosidade de todos os nossos
benfeitores, que possibilitam
essas bolsas.

COnhEçA tAmBém nA intErnEt
CArF – Fundação

carfundacion.org

Colégio Eclesiástico internacional sedes sapientiae

www.sedessapientiae.it

Pontificia universidade da santa Cruz

www.pusc.it

seminário internacional Bidasoa

www.ceibidasoa.org

universidade de navarra-Faculdade de teologia

w w w.unav.edu/web/facultad-de-teologia

CustOs AnuAis dA FOrmAçãO
(valores em euros €)

universidade de navarra (udEn)

Pontifícia universidade da santa Cruz (PusC)

Ciclo i

Ciclo ii

universidade

3 180,00 €

4 260,00 €

1 787,00 € universidade

residência

9 500,00 €

8 550,00 €

8 550,00 € residência

seguro médico
tOtAL

515,00 €

515,00 €

13 195,00 €

13 325,00 €

Ciclo iii

Ciclo i

515,00 € seguro médico
10 852,00 € tOtAL

Ciclo ii

Ciclo iii

2 300,00 €

2 750,00 €

3 790,00 €

9 600,00 €

8 640,00 €

8 640,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

12 500,00 €

11 990,00 €

13 030,00 €

Escreva para a
* Os valores, anuais, são aproximados.
residência:
10 meses para seminaristas e 9 para os outros.
Não estão incluídos os gastos pessoais e de viagem.

Av. Prof. Alfonso Bovero, 257
sala 2 Sumaré 01254 000
São Paulo SP
associacao@presbiteros.org.br
www.presbiteros.org.br

Alunos Brasileiros Enviados de 1985 a 2015
PusC

udEn

tOtAL

126

94

220

** duração:
ciclo i (curso institucional de filosofia e teologia, para seminaristas): 5 anos.
ciclo ii (mestrado especializado): 2 anos; (direito canônico): 3 anos.
ciclo iii (doutorado): 2 anos.

