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Formar-se bem para melhor servir
Com 20 anos de idade,
ao começar a vislumbrar a
vocação sacerdotal como possibilidade concreta em minha
vida, e depois de muito ponderar diante de Deus, optei
por abrir mão dos estudos
de Engenharia Química, na
Universidade Federal do Rio
de Janeiro, bem como dos
demais projetos que tinha
para o meu futuro, e ingressei
no Seminário Arquidiocesano
da minha cidade, Niterói
(RJ), para poder melhor discernir aquele chamado. Mal
podia imaginar o que Deus
me havia reservado para os
próximos anos...
Já no Seminário, tendo
iniciado a faculdade de Filosofia, recebi o convite para
concluir os estudos filosóficos
e teológicos na Universidade
de Navarra, na Espanha.
Graças ao Centro Académico
Romano Fundación (CARF),
tive todos os gastos cobertos,
sem nenhum ônus para a
Arquidiocese. Foram quatro
anos extraordinários, fundamentais em minha formação e apostolado. Ordenado
sacerdote em 2007, assumi
diversos ofícios na Arquidiocese, entre os quais o de Diretor Espiritual do Seminário
Arquidiocesano, Diretor do
Instituto Filosófico e Teoló-

gico do Seminário, onde até
hoje leciono,
Chanceler do
Arcebispado, e,
atualmente, o
encargo de Pároco, e Vigário
Judicial do nosso Tribunal Interdiocesano.
Sempre
com desejo de
aprofundar na
vida acadêmica, manifestava
grande vontade Padre Demétrio Gomes, da Arquidiocese de Niterói, durante uma aula no curso
de retornar um de doutorado na Universidade de Navarra.
dia à Universidade de Navarra para iniciar acolhimento e proximidade. sobre os temas mais atuais
o doutorado em Direito De fato, o ambiente familiar acerca da vida da Igreja e
Canônico, disciplina a qual sempre foi um diferencial da sociedade; a possibilidade
tenho me dedicado espe- Universidade de Navarra. de diálogo com as diversas
cialmente nos últimos anos. Isso, aliado a um panorama faculdades que integram a
Com oito anos de sacerdócio, acadêmico realmente surpre- vida acadêmica do campus;
esse sonho pôde tornar-se endente. O acesso irrestrito e uma fidelidade irrestrita
realidade graças à Associação a uma biblioteca com mais ao Magistério da Igreja são
Presbíteros, que me ofereceu de um milhão de volumes, uma autêntica riqueza. Hoje,
a oportunidade de voltar contendo os principais e mais escrevo minha tese sobre a
àquela querida e prestigiosa atuais títulos de cada disci- atenção pastoral e canônica
universidade, provendo mi- plina, aberta durante todo às famílias em situações irrenhas despesas com os estudos o dia, e com a possibilidade gulares, tema acerca do qual
e hospedagem.
de estudos nos fins de sema- o Papa Francisco e toda a
Depois de tanto tem- na; a disponibilidade diária Igreja têm dedicado grande
po distante de Pamplona, dos professores, dedicados parte dos seus cuidados, e
chamou-me muita atenção o quase que integralmente à espero poder contribuir, de
fato de que fosse tratado pe- vida acadêmica, para atender algum modo, com esta tão
los professores e funcionários pessoalmente a cada aluno; os necessária e urgente missão
da Universidade com tanto diversos simpósios e cursos em prol das famílias.

Nº 3

2

Ano 2

2016

Boletim Informativo ASSOCIAÇÃO PRESBÍTEROS

Notícias
Editorial

Curso de Atualização para
Sacerdotes 2016

Cara amiga,
caro amigo,
lançamento de mais um
Boletim serve para a
Associação Presbíteros como
um marco de maturidade. Decorridos cinco anos de funcionamento, vemos com alegria o
retorno de vários bolsistas da
Associação para suas funções
pastorais no Brasil. É o fruto da
ajuda que prestamos à Igreja:
sacerdotes que se beneficiaram
de uma formação excelente e
passam agora a transmitir aos
fiéis e ao clero de suas dioceses a capacitação recebida.

O

Além disso, a ajuda à Igreja
a realização de um sonho
conjunto. Poucos poderiam
encarregar-se pessoalmente de
ajudar na formação de um sacerdote, no entanto, juntando
forças por meio da Associação
Presbíteros, vamos realizando
essa tarefa transformadora.
Por fim, gostaria de lembrar
que há ainda uma ajuda fundamental que todos podemos
oferecer aos bolsistas e a todos
os sacerdotes que é a nossa
oração por eles. Se assumimos
essa responsabilidade, faremos
com que esses anos de preparação e estudo sejam ainda
mais proveitosos. Desse modo,
voltamos a encarecer a todos
para que rezemos pelos padres
e seminaristas. Eles contam
com isso e se comprometem
– afirmam muitas vezes essa
ideia – que nos ajudarão com
a atenção sacerdotal abnegada
para com todos os benfeitores.
Atenciosamente,
Diretoria da
Associação Presbíteros

Natureza e Missão da
Família – Uma Pastoral da
Família à luz da Exortação
Amoris laetitia: esse foi
o tema do Curso de Atualização para Sacerdotes,
realizado entre os dias 19
e 22 de julho de 2016, na
sede do Instituto Internacional de Ciências Sociais, em
São Paulo.
A sessão de abertura, no
dia 19, contou com a presença de Dom Odilo Scherer,
Cardeal Arcebispo de São
Paulo, e foi seguida de duas
intervenções de Dom Sérgio
da Rocha, Arcebispo de Brasília e Presidente da CNBB,
que transmitiu valiosas experiências como Padre Sinodal
nos Sínodos sobre a Família
de outubro de 2014 e outubro de 2015.
O Dr. Tomás Melendo,
Catedrático de Metafísica
na Universidade de Málaga
(Espanha) e membro do
Pontifício Conselho para
a Família, abordou aspetos
práticos da antropologia do
matrimônio baseados na
unidade e na indissolubilidade do vínculo matrimonial, e relacionando essas
propriedades essenciais com

a natureza relacional da
pessoa.
Nos dias 20 e 21, o Pe.
Dr. Miguel Ángel Ortiz,
Professor de Direito Matrimonial na Universidade
Pontifícia da Santa Cruz
(Roma), pronunciou duas
conferências sobre a preparação ao matrimônio e
o compromisso da indissolubilidade, comentando
amplamente vários aspectos
da Exortação Amoris laetitia
referidos a situações pastorais dos dias de hoje.
Na tarde do dia 21 realizou-se uma Mesa Redonda
com a participação do Dr.
Pedro Jussieu de Rezende
e a Dra. Ketty Abaroa de
Rezende, professores da
Universidade Estadual de
Campinas e Auditores no
Sínodo de Bispos de 2015.
Houve uma rica troca de
ideias e experiências sobre
o diálogo marido-mulher e
o diálogo com os filhos, a
partir do trabalho de apoio
a matrimônios mais jovens
que o casal realiza há vários
anos mediante cursos de
Orientação Familiar e aconselhamento em situações
difíceis.

Houve também sessões
para estudar casos práticos e
oferecer subsídios para situações pastorais concretas, que
tiveram como texto base vários documentos como Motu
Propio Mitis Iudex Dominus
Iesus, de Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida,
Bispo Auxiliar de Brasília;
Ideologia de Gênero e manipulação da linguagem, escrito
pelo Padre José Eduardo de
Oliveira e Silva, e aspectos
da moral conjugal, do Padre
Rafael Stanziona de Moraes.
No último dia, o antropólogo e empresário Luiz Marins
comentou algumas soluções
para as dificuldades na vida
conjugal. Monsenhor Vicente Ancona Lopez, Vigário da
Prelazia do Opus Dei para o
Brasil, pronunciou algumas
palavras na sessão de encerramento.
Participaram do Curso
150 sacerdotes de 50 dioceses do Brasil, num clima
de estudo, de oração e de
convívio fraterno. O Comitê Organizador destacou seu
sincero agradecimento ao
apoio recebido da CNBB,
da Arquidiocese de São
Paulo, da Paróquia Nossa
Senhora do Brasil, e das
empresas D&A Artesanato
e Decorações, Memorial
Turismo, Casa Flora Importadora e das Editoras Cultor
de Livros e Quadrante.
A Associação Presbíteros, realizadora do Curso,
espera que o Curso de 2017
tenha o mesmo sucesso e
continue contribuindo para
o aprimoramento dos sacerdotes do nosso país.
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A variedade de línguas,
culturas e nações – no Colégio Bidasoa há atualmente
estudantes provindos de
quinze países – não é obstáculo para formar uma grande família, graças à amizade,
harmonia e caridade cristã
que regem a vida em comum
dos seminaristas. Essa atitude fomenta e consolida uma
rica perspectiva de mundo
e estimula valores como a
fraternidade pastoral, responsabilidade e serviço ao
próximo.

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.
Nessas duas universidades

Estudos acadêmicos

Oito sejam as horas:
Para formar-se bem,
estudar
Meu nome é Luciano
Franquim da Maia. Tenho
22 anos e sou seminarista
da Diocese de Paranaguá
(PR). Estou há seis anos no
Colégio Eclesiástico Internacional Bidasoa. Estudei
filosofia e teologia e, atualmente, curso o primeiro ano
do mestrado em Teologia
Bíblica na Faculdade de
Teologia da Universidade
de Navarra.

Em 1988, a instâncias do
Bem Aventurado Álvaro del
Portillo, a Santa Sé erigiu o
Colégio Eclesiástico Internacional Bidasoa, encomendado aos cuidados da Prelazia
da Santa Cruz e Opus Dei,
adjunto à Faculdade de
Teologia da Universidade
de Navarra. Em 25 anos de
história, mais de 570 sacerdotes diocesanos do mundo
inteiro passaram por esta
casa de formação.

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
Universidades mais de 200
alunos brasileiros de mais
de 50 dioceses do Brasil.
Atualmente, mais de trinta
brasileiros cursam graduação
ou pós-graduação nessas
instituições.
Além da formação acadêmica, os padres e seminaristas podem viver em residências anexas às universidades.
Essas residências também
oferecem aos estudantes
meios de formação humana
e espiritual.

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, no entorno da
Universidade de Navarra.
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Residência Sacerdotal Altomonte
Sobre a Associação

Presbíteros
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 doutrinais, entre
outras iniciativas.

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

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

Após a Santa Missa de início do ano acadêmico 2016-2017
(Foto: Altomonte)

A formação acadêmica
de um sacerdote é elemento
fundamental para seu papel
de pastor. Os estudos aprofundados das disciplinas de
Teologia, Filosofia, Comunicação Social Institucional ou
Direito Canônico ocupam o
lugar central do período de
graduação ou pós-graduação. No entanto, é tradição

dentro da Igreja cuidar que
esse período ocorra num
ambiente propício para que
os atuais ou futuros sacerdotes possam desenvolver seus
estudos juntos com uma
rica formação espiritual, em
um ambiente propício para
a piedade, e que seu sentido vocacional e de missão
possa ser enriquecido pela

experiência da fraternidade
sacerdotal.
Esse é o intuito da Residência Sacerdotal Altomonte, em Roma, que é uma
das residências vinculadas à
Pontifícia Universidade della
Santa Croce. Inaugurado em
2012, a residência tem capacidade para cerca de 60 sacerdotes. Sua missão é apoiar
a formação continuada e
integral dos sacerdotes que
nela residem, favorecendo
o estudo, o crescimento na
vida espiritual e no amadurecimento da sua identidade
presbiteral.
Essa iniciativa foi construída com milhares de doadores de todo o mundo
por meio do Centro Académico Romano Fundación que também mantém
essa iniciativa promovendo a formação do clero
católico no mundo todo.
https://csaltomonte.it/

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

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

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

* 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 anos.
Ciclo III (Doutorado): 2 anos.

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

alunos Brasileiros Enviados de 1985 a 2015
PUsC

UDEn

ToTaL

126

94

220

