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Entrevista com Dom Adair
José Guimarães, Bispo
em Goiás
Em entrevista para o Presbíteros, Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Rubiataba – Mozarlândia (GO),
comenta a formação dos sacerdotes e dos seminaristas
de sua diocese, e a experiência
do seu seminarista que estuda
na Universidade de Navarra
na Espanha com a ajuda da
Associação Presbíteros.

Em todo o seu trabalho
como Bispo, como o senhor
compreende a importância
da formação dos sacerdotes?
Mais do que nunca, em nossos tempos, precisamos dar
uma atenção muito especial
para formação dos sacerdotes.
Uma formação alicerçada na
dimensão humana, espiritual,
pastoral e doutrinal. O padre
precisa ser um homem que se
configura a Cristo e há um tripé que ajuda na consistência
da vida sacerdotal: o amor à
Eucaristia, ser dispensador da
Misericórdia - amor ao confessionário - e ter um grande
amor à Nossa Senhora através
do Rosário.

O padre precisa ser um homem que
se configura a Cristo e há um tripé
que ajuda na consistência da vida
sacerdotal: o amor à Eucaristia, ser
dispensador da Misericórdia - amor ao
confessionário - e ter um grande amor
à Nossa Senhora através do Rosário.
completam o seu período
propedêutico, de estudos
de filosofia e de teologia em
Goiânia, no Seminário Intereclesial de Goiânia. Há
também seminaristas no Rio
de Janeiro e em Pamplona na
Espanha, estudando teologia
na Universidade de Navarra.

Onde os seus seminaristas e
padres recebem formação?

Quem é o seminarista que
está se formando em teologia
na Universidade de Navarra?

A maioria dos seminaristas

É o seminarista Bruno Correa

de Almeida, que estudou Filosofia no Rio de Janeiro e agora
terminou o primeiro ano de
Teologia na Espanha.
O senhor mantém contato
com ele frequentemente?
Sim, semanalmente nós mantemos contato. Com os recursos de tecnologia atuais,
a comunicação ficou mais
fácil e rápida, então falamos
por telefone ou por meio de
mensagens de áudio.

JULHO 2018

Como foi o processo de
decisão e a escolha do seminarista para completar os
estudos na Espanha?
Nós fizemos uma avaliação
dos aspectos humanos, espirituais e perfil do seminarista
para adaptar-se a uma realidade diferente, em um outro
país, além de também corresponder ao nível de exigência
acadêmica. Estávamos trabalhando na preparação de um
sacerdote para ser formador
de outros sacerdotes, podendo
ajudar no Seminário em Goiânia e também, futuramente,
quando criarmos um Seminário em nossa diocese.
E como está o processo de
formação do seminarista
Bruno?
Graças à Deus e aos seus
esforços, ele está avançando
muito bem nos estudos e está
muito feliz.
Qual é a sua visão sobre
o trabalho da Associação
Presbíteros?
Admiração e gratidão pelo
trabalho da Associação Presbíteros de promover a santidade
sacerdotal, formação dos padres e colaborar com a Igreja.
Gratidão a todos da Associação Presbíteros, que fazem esse
trabalho importante para que
a Igreja tenha os sacerdotes de
que necessita.
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Cara amiga,
caro amigo,

Sínodo dos bispos dedicado
aos Jovens acontece em
outubro

uma vez, estamos
M ais
muito alegres em lançar

esta nova edição do Boletim
Informativo da Associação
Presbíteros. Nesta edição
temos a oportunidade de ler
a entrevista de D. Adair José
Guimarães, Bispo em Goiás,
comentando a importância da
formação dos sacerdotes.
O Boletim atual também
destina uma matéria sobre o
importante Sínodo dedicado
aos jovens, que acontecerá
em outubro deste ano e tem
como tema principal “Os
jovens, a fé e o discernimento
vocacional”.
Também falaremos sobre a
Carta Encíclica Humanae
Vitae, do Papa Paulo VI, um
dos documentos mais famosos
da Igreja sobre o amor conjugal
e a paternidade responsável,
que em 2018 completa 50 anos
de sua promulgação.
Para finalizar, apresentamos,
ainda, uma matéria sobre o
Curso de Atualização para
Sacerdotes – CAS 2018, que
será realizado entre os dias 17
e 20 de julho, e terá como tema
principal “Presbítero na Cultura Pós-Moderna – Relativismo
e Secularização: perspectivas
Pastorais”.
Oramos para que o Espírito
Santo conduza o Papa Francisco
e todo o colégio episcopal a fim
de que o Sínodo dos Bispos gere
abundantes frutos para toda a
Igreja e o mundo, auxiliando
na orientação dos seminaristas e
sacerdotes. Também pedimos a
intercessão de Santa Maria para
a Associação Presbíteros, nossos
benfeitores, suas famílias e seus
falecidos.
Atenciosamente,
Diretoria da
Associação Presbíteros

Papa Francisco reunido com jovens durante a reunião pré-sinodal

De 3 a 28 de outubro de 2018, no Vaticano, acontece a
reunião do Sínodo dos Bispos dedicado aos jovens.

Para este ano, o sínodo
tem como tema “Os Jovens,
a fé e o discernimento
vocacional”. A delegação
brasileira já escolheu seus
quatro representantes
sinodais, são eles: Dom
Vilsom Basso, bispo de
Imperatriz (MA), Dom
Eduardo Pinheiro da Silva,
bispo de Jaboticabal (SP),
D o m Ja i m e Sp e n g l e r,
arcebispo de Porto Alegre
(RS), e Dom Gilson
Andrade da Silva, bispo
coadjutor de Nova Iguaçu
(RJ).
Os jovens, a fé e
o discernimento
vocacional
O Papa Francisco sempre falou com os jovens e
sobre os jovens, de modo
especial em seus últimos

escritos. Em fevereiro deste
ano, lançou o novo livro
“Deus É Jovem”, que tem
sua origem na entrevista do
Papa Francisco com o jornalista Thomas Leoncini.
Já a fé e o discernimento
vocacional foram temas
amplamente apresentados
na recente Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate – Sobre a Chamada à
Santidade no mundo atual,
que além de trazer diretrizes gerais para a Igreja, é
rica em aplicações na vida
cotidiana.
O sucessor de São Pedro
afirma: “O meu objetivo
é humilde: fazer ressoar
mais uma vez a chamada
à santidade, procurando
encarná-la no contexto
atual, com os seus riscos,

Obelisco do Vaticano, Roma

desafios e oportunidades,
porque o Senhor escolheu
cada um de nós «para ser
santo e irrepreensível na
sua presença, no amor» (cf.
Ef 1, 4).”
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50 anos de
Humanae Vitae
Promulgada pelo Papa
Paulo VI, em 25 de julho de
1968, a encíclica Humanae
Vitae completa, em 2018,
50 anos de sua publicação.
O documento é considerado, até hoje, um dos mais
importantes da história Igreja
Católica, e trata do amor
humano, a transmissão da
vida e a regulação dos nascimentos.
Ao iniciar a encíclica,
comentando os aspectos
doutrinais, Paulo VI declara
a grande importância do
casamento para a Igreja e a
sociedade, que o homem e a
mulher foram feitos um para
o outro e que “o matrimônio
não é, portanto, fruto do
acaso, ou produto de forças

naturais inconscientes: é
uma instituição do Criador,
para realizar na humanidade
o seu desígnio de amor, para
que colaborarem com Deus
na geração e educação de
novas vidas”.
A carta afirma que o amor
conjugal é, antes de tudo, um
amor plenamente humano,
ou seja, ao mesmo tempo espiritual e sensível, esclarecendo a dignidade da união dos
esposos e o aspecto inseparável entre os dois “significados
do ato conjugal: o significado
unitivo e o procriador”.
No contexto histórico, o
amor sempre foi considerado
como escola de santidade
para as famílias. Na primeira
Carta de São Paulo a Timó-

teo, por exemplo, o apóstolo
refere-se ao ato da reprodução humana como um
dos estágios para a salvação.
“Salvar-se-á, porém, dando à
luz filhos, se permanecer com
modéstia na fé, no amor e na
santificação” (Tm 2:15).
A Encíclica contém, ainda, claras explicações sobre
a paternidade responsável,
os meios lícitos e ilícitos de
fecundação para proteção
da vida. Ao defender o amor
conjugal em sua integridade, a Igreja contribui para a
formação de uma sociedade
verdadeiramente humana.
Humanae Vitae é considerada um documento papal
com valor atual para casais,
bispos, padres, cientistas,
médicos, governantes e todos
que tenham interesse em
aprofundar o conhecimento
do Magistério da Igreja sobre
a vida humana.

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
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
instalando-se 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.
Outra iniciativa da Associação
Presbíteros é a realização,
em São Paulo, 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:
Elisa da Silva Dias
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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:

Curso de Atualização
para Sacerdotes 2018

A Associação Presbíteros
promove, entre os dias 17 e
20 de julho, a 10ª edição
do CAS – Curso de Atualização para Sacerdotes,
que será realizado Rua Maestro Cardim, 370 das 9h às
17h30.
Neste ano, a temática
central será o “Presbítero
na cultura Pós-Moderna Relativismo e Secularização:

Perspectivas pastorais”. O
Cardeal Arcebispo de São
Paulo, D. Odilo Scherer, o
Monsenhor Luiz Romera,
ex-reitor da PUSC (Roma),
entre outros especialistas, já
estão confirmados entre os
palestrantes do evento.
Na manhã do primeiro
dia, Mons. Luis Romera
aborda “Pós modernidade,
razão e fé – a dialética mo-

derno/ pós-moderno”. Pe.
Rafael Stanziona tratará de
diversos temas como “É
possível o diálogo com as
correntes relativistas?” e
“Laicismo e laicidade, conceitos opostos”. O programa
também inclui uma Mesa
Redonda sobre Ateísmo,
agnosticismo e indiferentismo.
Durante todos os dias de
formação, antes do início
das atividades, haverá uma
meditação pregada por um
sacerdote. A seguir, será
recitada a Oração da Manhã
da Liturgia das Horas.
As tarefas do período da
manhã serão dedicadas às
conferências, com sessões de
perguntas. À tarde, haverá
separação de turmas em laboratórios e, posteriormente, uma conferência geral
com troca de experiências.
Conﬁra a programação
completa no site:

http://www.presbiteros.
org.br/cas2018/

CoNHEÇA TAMBÉM NA INTErNET
CArF - Fundação

www.carfundacion.es

Pontiﬁcia Universidade da Santa Cruz

www.pusc.it

Banco Itaú
Agência 0237
Conta 61690-9

Colégio Eclesiástico Internacional Sedes Sapientiae www.sedessapientiae.it

Bradesco
Agência 3057
Conta 88301-8

Universidade de Navarra-Faculdade de Teologia www.unav.edu/web/facultad-de-teologia

Associação Presbíteros
Al. Casa Branca, 35 cj. 705
01408 001 São Paulo SP
CNPJ 13.413.847/0001-40

Para mais informações:
associacao@presbiteros.com.br

Escreva para a

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

Seminário Internacional Bidasoa

www.ceibidasoa.org

CUSToS ANUAIS DA ForMAÇÃo
(Valores em Euros €)

Universidade de Navarra (UDEN)
Universidade

residência

Seguro Médico
ToTAl

Ciclo I

Ciclo II

2 825,00 €

3 760,00 €

515,00 €

515,00 €

9 500,00 €

8 550,00 €

12 840,00 € 12 825,00 €

Ciclo III

Pontifícia Universidade da Santa Cruz (PUSC)

375,00 € Universidade

8 550,00 € residência

515,00 € Seguro Médico

9 440,00 € 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 I

Ciclo II

Ciclo III

2 230,00 €

2 660,00 €

3 560,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

9 600,00 €

12 430,00 €

8 640,00 €

8 640,00 €

11 900,00 € 12 800,00 €

Alunos Brasileiros Enviados de 1985 a 2015
PUSC
126

UDEN

94

ToTAl
220

