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Entrevista – D. Miguel
Pe. Miguel de Salis Amaral, Consultor da Congregação das Causas
dos Santos no Vaticano, será um dos palestrantes que a Associação
Presbíteros trará para 11ª edição do Curso de Atualização Sacerdotal (CAS), que ocorrerá entre os dias 16 e 19 de julho de 2019.
(Mais informações: https://www.presbiteros.org.br/cas2019)

O sacerdote português
Miguel de Salis é Professor de Eclesiologia
(Pontifícia Universidade
da Santa Cruz, Roma)
e um dos Diretores Espirituais do Seminário
Collegio Ecclesiastico
Internazionale Sedes
Sapientiae em Roma,
que recebe anualmente
seminaristas do mundo
inteiro, incluindo brasileiros.
Após anos analisando processos de canonização na
Congregação das Causas
dos Santos no Vaticano,
o senhor poderia comentar a relação da formação
sacerdotal com a vida dos
santos?
O estudo dum Processo de
canonização é para mim
uma grande lição de Igreja.

encontrar em qualquer seminário. Neste momento
vivem aqui pessoas de uns
30 países diferentes e de
cerca de 60 dioceses. Com
o tempo, chega-se ao estabelecimento de verdadeiras
amizades que duram muito além da ordenação. É
normal que antigos alunos
venham visitar o seminário
quando passam por Roma
e vejo isso como uma forma
de agradecimento.
Aprendo sempre muito e um
dos aspectos que é evidente
na vida de todos os santos é
o papel da comunidade eclesial em que cada um viveu: a
função importantíssima dos
pais, do pároco e do diretor
espiritual, e da comunidade
em que desenvolveu a sua
vida. Nesse sentido, a formação dum padre, quando é
cuidada, é uma auto-estrada
para que muitas pessoas, com

a ajuda da graça, cheguem
mais facilmente à santidade
de vida.
Como é a vida no Seminário Internacional Sedes
Sapientiae?
A experiência que tenho é
de uma comunidade muito
internacional que caminha
com os normais desafios da
vida formativa que se pode

E quais são os benefícios de
conviver próximo do Papa
e do Vaticano?
Roma tem uma coisa única: é a diocese do Papa e a
cidade onde vive. Aqui é
possível estar mais atento às
preocupações do Papa por
toda a Igreja, perceber que
o nosso problema pessoal é
pequeno e há gente que sofre
mais do que nós na Igreja, e
continua...
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Cara amiga,
caro amigo,
uma nova edição do
M aisBoletim
Informativo

da Associação Presbíteros.
É uma alegria poder compartilhar novamente com
todos vocês os conteúdos
que preparamos com tanta
dedicação.
Nesta edição, tivemos a oportunidade de entrevistar o Pe.
Miguel de Salis, Consultor
da Congregação das Causas
dos Santos no Vaticano e
conhecer um pouco mais
sobre a relação entre a formação sacerdotal e a vida
dos santos e também sobre
como vivem os estudantes
do Seminário Internacional
Sedes Sapientiae.
Falamos também sobre o
Dia Mundial de Oração pela
Santificação dos Sacerdotes,
que foi celebrado no último
dia 28 de junho.
Para finalizar, preparamos
um texto para apresentar a
vocês o site da Associação
Presbíteros, que disponibiliza
na internet os mais diversos
conteúdos para formação
permanente, com temas de
espiritualidade, teologia,
direito canônico e liturgia,
doutrina e muito mais.
Oremos para que o Espírito Santo conduza o Papa
Francisco e todo o colégio
episcopal a fim de que permaneçam firmes na fé e continuem servindo a Deus e a
Seu povo com muito ânimo
e amor. Que nossa Santa Mãe
Maria continue intercedendo
pela Associação Presbíteros,
nossos benfeitores, seus familiares e seus falecidos.
Atenciosamente,
Diretoria da
Associação Presbíteros

ver que há muitas coisas extraordinárias que acontecem
por todo o mundo.
Quais são as consequências
da formação sacerdotal em
Roma?
Isso vai depender da abertura que tiveram durante a
sua estadia em Roma e da
consciência de serviço que
levarem para a sua diocese.
Os mais abertos levam uma
variedade de experiências,
de contactos pessoais com
cristãos de outros países, de
iniciativas, algumas das quais
poderão ser úteis às dioceses
de onde são.
Como é a experiência de
acompanhar brasileiros em
Roma?
Os seminaristas brasileiros
que conheci ensinaram-me
muito, e os padres também.
Todos são pessoas excelentes
e com vontade de servir a
Igreja. Em todos pude ver
a experiência do amor ao
Brasil, à família e à diocese,
da “saudade” e da vontade
de voltar ao país. Também
vi muita variedade, pois o
Brasil é muito grande. E

... as bolsas
de estudo são
uma excelente
iniciativa
que encorajo
e animo a
crescer.

uma sabedoria discreta e
uma serenidade que edifica a todos e não humilha
ninguém. Esse é um grande
ensinamento, especialmente
necessário quando se convive
com gente muito diferente,
de países muito diversos.
O brasileiro é capaz de pôr
óleo e fazer deslizar melhor
o que parecia que só ia criar
atrito.
Qual é a contribuição de
iniciativas como o Curso
de Atualização Sacerdotal
(CAS) no Brasil?
O CAS é uma proposta de
formação continuada do
clero, como tantas outras
que felizmente se realizam
por todo o mundo. Nesse

sentido, insere-se numa das
grandes preocupações do
último documento sobre
a formação dos sacerdotes,
que acentua muito a ideia
de que a formação sacerdotal não acaba nunca, que a
formação do seminário é só
inicial. Portanto, acho que
contribui muito para a vida
dos sacerdotes e está tendo
uma influência na vida de
toda a Igreja.
Qual é a sua visão sobre
as bolsas de estudo
oferecidas pela Associação
Presbíteros?
Estudar é sempre um desafio. Até há 50 anos atrás, o
padre era a pessoa que tinha
estudos, que tinha estudado
fora da povoação, e tinha
voltado, estando em condições de poder ajudar em
muitas coisas ao povo que
lhe era confiado na paróquia.
Num mundo mais globalizado, em que há muita gente
a estudar fora, penso que o
padre não tem de ser privado
desse meio de poder servir
melhor os outros. Portanto,
as bolsas de estudo são uma
excelente iniciativa que encorajo e animo a crescer.
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Dia Mundial de Oração pela
Santificação dos Sacerdotes
No último dia 28 de
junho, a Igreja Católica
celebrou a Solenidade do
Sagrado Coração de Jesus e
também o Dia Mundial de
Oração pela Santificação
dos Sacerdotes.
Desde 1995, quando
foi instituído por São João
Paulo II, o Dia Mundial de
Oração pela Santificação
do Clero tem sido uma
oportunidade especial para
rezar pelos sacerdotes da
nossa Igreja. O Papa João

Paulo II quis que esse dia
de oração coincidisse com
a Solenidade do Sagrado
Coração de Jesus para que
pudéssemos pedir por “sacerdotes santos, formados
‘segundo o Sagrado Coração
de Cristo’”.
No início de junho, o
Papa Francisco colocou
como intenção especial do
mês o “estilo de vida dos
sacerdotes”, para que se
empenhem em viver uma
“solidariedade ativa, so-

bretudo para com os mais
pobres” e pediu-nos que rezássemos de forma especial
por eles. “Quero pedir-lhes
que dirijam vosso olhar aos
sacerdotes que trabalham
em nossas comunidades.
Nem todos são perfeitos,
mas muitos se doam até ao
fim, oferecendo-se com humildade e alegria. São sacerdotes próximos, dispostos
a trabalhar duro por todos.
Demos graças por seu exemplo e seu testemunho.”

Dia Mundial de Oração pela Santificação
dos Sacerdotes no Brasil
Em todo o país, diversas dioceses
incentivaram as paróquias a organizarem momentos para unir os fiéis em
oração pelo clero, como recitação do
Terço de Nossa Senhora ou celebrações
eucarísticas.
Em São Paulo, no dia 28/06, o
Cardeal Dom Odilo Scherer celebrou
uma Missa na Catedral da Sé, que

contou com a presença do Apostolado
da Oração e do Movimento Eucarístico
Jovem.
Que todos nós continuemos sempre
rezando para que os nossos sacerdotes
permaneçam firmes na fé e continuem
servindo a Deus e a Seu povo com muito
ânimo e amor.

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
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.
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.
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Sobre a Associação

Presbíteros

É uma entidade sem
fins lucrativos que visa
a 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

Associação Presbíteros
na internet

Além de todas as iniciativas
para formação sacerdotal, como
a concessão de bolsas de estudo
e o Curso para Atualização
de Sacerdotes, a Associação
Presbíteros também realiza
um permanente trabalho de
formação sacerdotal por meio
da internet, compartilhando
conteúdo de qualidade e fiel ao
Magistério da Igreja.

O site Presbíteros é acessado
semanalmente por milhares de
pessoas e conta com uma ampla
biblioteca virtual para formação
permanente, sobretudo dos
sacerdotes, com temas de espiritualidade, pastoral, teologia,
direito canônico e liturgia, além
de centenas de homilias para
os domingos (Anos A, B e C,
Solenidades), roteiros homilé-

Tanto o crescimento anual do site
quanto os temas dos conteúdos
mais lidos demonstram um importante aumento no interesse
dos brasileiros por boa doutrina.
Para conhecer o site e ter acesso a todo o conteúdo, visite:
www.presbiteros.org.br

www.carfundacion.es

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)

totAL

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

Apenas no mês de abril de 2019,
o site recebeu mais de 80 mil
acessos das mais diversas partes
do Brasil, um crescimento quase
40% superior ao mesmo período
de 2018. Dentre os principais
conteúdos acessados, estão o
“pequeno manual para a Semana
Santa”, e os artigos “o que é o
relativismo”, “catequese sobre o
sacramento da confissão” e “os
dons do Espírito Santo”.

CArF - Fundação

Para mais informações:

Escreva para a

Todo o conteúdo pode ser consultado a qualquer momento
não apenas por sacerdotes e
seminaristas, mas por qualquer
pessoa que queira conhecer
diferentes temas católicos com
profundidade.

ConhEçA tAMbéM nA intErnEt

Av. Prof. Alfonso Bovero, 257
sala 2 Sumaré 01254 000
São Paulo SP
cNPJ 13.413.847/0001-40

associacao@presbiteros.org.br

ticos e diversos outros materiais
de interesse para auxiliá-los em
seu ministério.

Ciclo i

Ciclo ii

universidade

2 825,00 €

3 760,00 €

residência

9 500,00 €

8 550,00 €

seguro Médico

515,00 €

515,00 €

12 840,00 €

12 825,00 €

Pontifícia universidade da santa Cruz (PusC)
Ciclo iii

Ciclo i

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 ii

Ciclo iii

2 230,00 €

2 660,00 €

3 560,00 €

9 600,00 €

8 640,00 €

8 640,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

12 430,00 €

11 900,00 €

12 800,00 €

Alunos brasileiros Enviados de 1985 a 2015
PusC

uDEn

totAL

126

94

220

