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Entrevista com o Pe. Demétrio Gomes,
sacerdote da Arquidiocese de Niterói- RJ.
lhes anunciou. Precisamos
recordar do Bom Pastor,
que deixa as noventa e nove
ovelhas e sai ao encontro
daquela que se perdeu.

O Papa Francisco falou
sobre a necessidade da
Igreja ir às periferias da
sociedade e às “periferias
existenciais”. Como é possível viver esse pedido do
Papa?
Existe entre nós cristãos
certa tendência ao comodismo, a esperar que as
pessoas se aproximem por
si mesmas da Igreja para
receber a Palavra de Deus e
os sacramentos. Essas contínuas exortações do Santo
Padre nos impelem a ir ao
encontro do outro, a fazernos próximos daqueles que
estão distantes de Deus e de
Sua Igreja com uma amizade
sincera, que compartilha a
vida, com a nossa oração e
o testemunho de uma vida
coerente com a fé.
Qual a missão dos sacerdotes no contexto das “periferias existenciais”?
A imagem das “periferias
existenciais” é muito significativa, pois nos recorda que a
missão da Igreja não se reduz
à saída de suas fronteiras
geográficas, mas dirige-se
igualmente àquelas pessoas
que, muitas vezes fisicamente próximas, encontram-se

Qual é a importância da
formação dos sacerdotes
para atender às diversas
necessidades das pessoas,
famílias feridas e das comunidades?

Ir ao encontro do outro,
fazer-nos próximos daqueles
que estão distantes de Deus e de
Sua Igreja com uma amizade sincera,
que compartilha a vida, com a
nossa oração e o testemunho de
uma vida coerente com a fé.
em realidade distantes do
Senhor e da Igreja, por conta
dos mais variados motivos,
tais como a pobreza material, a solidão, depressão,
perseguições, enfim.
Nós sacerdotes costumamos
já ter tantas ocupações com
os fiéis que possuem uma

vida ativa na Igreja, que,
por vezes, esquecemo-nos da
existência de muitas pessoas
– tão próximas a nós! – que
nada conhecem acerca da fé,
que nunca tiveram sequer a
oportunidade de ouvir falar
do amor de Deus, simplesmente porque ninguém

Os apelos para os sacerdotes
deste nosso tempo são tão
complexos, que requerem
de nós uma sólida formação
espiritual, humana e intelectual, que, unida à graça
de Deus, nos capacite para
responder a tais demandas
de modo a colaborar com a
cura das feridas dos demais,
sem que nós mesmos desmoronemos. Iniciativas de
formação sacerdotal como
as levadas a cabo pela Associação Presbíteros são como
oásis em meio ao deserto
doutrinal e espiritual que
não raras vezes afeta o nosso
clero, e nos ajudam a sentirnos mais acompanhados e
cuidados, com maior base e
vigor para servir àqueles que
mais necessitam da nossa
missão sacerdotal.
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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.
Demétrio Gomes que conversou sobre a importância
da formação sacerdotal e um
olhar atento para as “periferias existenciais”.
Falamos também sobre o que
aconteceu no 11º Curso de
Atualização para Sacerdotes,
que foi realizado entre os dias
16 e 19 de julho.
Outro destaque foi a notícia
de que a Universidade de
Navarra, onde nossos seminaristas e sacerdotes estudam Teologia, foi eleita a 3ª
melhor instituição de ensino
superior da Europa.
Para finalizar, alguns trechos
inspiradores da Carta Apostólica Admirável Sinal que foi
escrita pelo Papa Francisco.
O documento traz reflexões
sobre os valores e os significados do Presépio.
Oremos para que o Espírito
Santo conduza o Papa Francisco, o colégio episcopal,
os sacerdotes e seminaristas
a fim de que permaneçam
firmes na fé e continuem servindo a Deus e à Igreja com
amor e esperança. Que nossa
Santa Mãe Maria continue
intercedendo pela Associação
Presbíteros, nossos benfeitores, seus familiares e seus
falecidos.
Atenciosamente,
Diretoria da
Associação Presbíteros

Em 1223, em Greccio,
região na Itália, São Francisco de Assis criou o primeiro
Presépio. Mais de sete séculos depois, o Papa Francisco - cujo nome papal é em
referência ao Francisco de
Assis - redigiu a Carta Apostólica “Admirabile Signum”
(Admirável Sinal), no dia
1 de dezembro de 2019 na
mesma cidade de Greccio.
O documento aprofunda
na mensagem do Presépio
com a simplicidade que
“manifesta a ternura de
Deus” e “é um convite a
«sentir», a «tocar» a pobreza que escolheu, para Si
mesmo, o Filho de Deus na
sua encarnação, tornando se
assim, implicitamente, um
apelo para O seguirmos pelo
caminho da humildade, da
pobreza, do despojamento,
que parte da manjedoura de
Belém e leva até à Cruz, e
um apelo ainda a encontrá-

Lo e servi-Lo, com misericórdia, nos irmãos e irmãs
mais necessitados”.
O escrito papal busca
“apoiar a tradição bonita das
nossas famílias prepararem
o Presépio, nos dias que antecedem o Natal, e também
o costume de o armarem
nos lugares de trabalho, nas
escolas, nos hospitais, nos
estabelecimentos prisionais,
nas praças”.
Admirável Sinal é uma

leitura instigante, um convite para se pensar sobre o
dever de cada um: “Ao fixarmos esta cena no Presépio,
somos chamados a refletir
sobre a responsabilidade
que cada cristão tem de ser
evangelizador. Cada um de
nós torna-se portador da
Boa-Nova para as pessoas
que encontra, testemunhando a alegria de ter conhecido Jesus e o seu amor;
e fá-lo com ações concretas
de misericórdia”.
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Curso de Atualização para
Sacerdotes 2019

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.

Entre os dias 16 e 19
de julho, aconteceu a 11ª
edição do CAS – Curso
de Atualização para Sacerdotes –, promovido
pela Associação Presbíteros. A edição foi sediada
no prédio do Instituto
Internacional de Ciências
Sociais, na Bela Vista, em
São Paulo.
“A Eclesiologia Contemporânea: Santidade,
Carismas, Reforma” foi a
temática central do CAS
2019. O evento teve palestras ministradas por alguns
especialistas eclesiásticos,
como: o Pe. Miguel de
Salis, Consultor da Congregação das Causas dos
Santos no Vaticano, o Pe.
Luiz Borges Hackmann,
Doutor em Teologia pela
Pontifícia Universidade
Gregoriana (Roma) e o
Cardeal Arcebispo de São
Paulo, D. Odilo Scherer.

Programação CAS 2019
Dentre os principais assuntos que foram abordados
estão os “Paradigmas da Igreja
antes do Concílio Vaticano

pelo Pe. Luiz Hackmann.
O evento contou ainda
com uma Mesa Redonda
sobre “O leigo na Igreja:
vocação e missão” e com os
Laboratórios de “Literatura
e Humanização”, “Iniciativas
para a informação sobre a
Igreja nas mídias sociais” e
“Proteção da família nas instituições internacionais”.
As manhãs foram dedi-

II” pelo Pe. Miguel de Salis,
além de “Tendências do pensamento eclesiológico do Papa
Francisco” e “Sensus fidelium
e sensus fidei na Igreja atual”

cadas a conferências, com
direito a sessão de perguntas.
Foram realizados Laboratórios
e conferências para troca de
experiências nos períodos da
tarde. Durante todos os dias
de formação, antes do início
das atividades, houve uma
meditação pregada por um
sacerdote, seguida de recitação da Oração da Manhã da
Liturgia das Horas.

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.
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
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

universidade de Navarra
é eleita a 3ª melhor
universidade da Europa

Faculdade de
teologia na
universidade de
Navarra

A Universidade de Navarra,
em Pamplona, na Espanha,
foi eleita a terceira melhor
instituição de ensino superior
na Europa. Segundo o ranking
Times Higher Education 2019
(THE), a universidade espanhola ficou atrás apenas das
inglesas Oxford e Cambridge.
Navarra subiu cinco posições em relação ao ano de 2018,
figurando de forma inédita

A Faculdade de Teologia na
Universidade de Navarra é um
dos locais em que estudam os
seminaristas e sacerdotes com
bolsas da Associação Presbíteros. Ao longo dos anos foram
dezenas de bolsistas da Presbíteros que se formaram na
Universidade de Navarra.

O intuito do ranking é
medir o compromisso das
instituições com os alunos, a
qualidade das aulas, a forma-

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)

totAL

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

entre as três melhores Universidades da Europa. O “THE
Europe Teaching Rankings
2019” entrevistou mais de 125
mil estudantes universitários,
de 18 países europeus, para
reportar suas experiências de
ensino.

CARF - Fundação

Para mais informações:

Escreva para a

A Faculdade de Teologia
da Universidade de Navarra
dedica-se a fornecer a seus
alunos uma sólida formação
teológica e também tem como
objetivo formar professores
e pesquisadores nas Ciências
Sagradas.

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

ção do pensamento crítico e a
interação com os professores.
Outro aspecto avaliado é a
capacidade das Universidades
de desenvolverem habilidades
que ajudem os alunos nas suas
carreiras profissionais.

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

