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Pontifícia Universidade da Santa Cruz:
amor à Igreja e ao Papa
Sou pe. Anderson
Machado R. Alves,
tenho 35 anos e pertenço à
diocese de Petrópolis. Sou
sacerdote desde 2008. Em
setembro de 2009, fui enviado por meu então bispo,
Dom Filippo Santoro, para
me especializar em Filosofia
na Pontificia Università della
da Santa Croce (PUSC), em
Roma. Concluí o mestrado
em 2011. Naquele ano, vim
ao Brasil passar férias e tive
a imensa tristeza do falecimento do meu pai. Graças
a Deus, pude estar em casa
para acompanhar minha
mãe e irmã naquele duro
momento.
Naquelas férias, esperava
uma resposta sobre a possibilidade de fazer o doutorado
em Roma. Logo recebi uma
carta da PUSC dizendo que
meu pedido de admissão
tinha sido aceito. Vi nessa
carta um sinal da Vontade
Divina e, com o apoio da
minha família, retornei para
Roma. Concluí o doutorado
em 2013 e regressei para a
diocese de Petrópolis.
Em 2016, foi aberta a
Faculdade de Teologia na

com a residência. A generosa
Associação Presbíteros me deu
um sustento precioso e fiquei
lá de novembro de 2016 até
janeiro de 2017. Nesse período, cursei 1/3 do mestrado.
Voltarei neste final de ano
para concluir os cursos e, ao
fim de 2018, para elaborar e
discutir a tese de mestrado.

Lá recebemos aulas muito
boas, pois a Universidade
conta com professores muito
bem preparados, com grande
profissionalismo e um profundo
amor à Igreja e ao Papa.
Universidade Católica de
Petrópolis (UCP). O Bispo
de Petrópolis, Dom Gregório
Paixão, me confiou as aulas
de Teologia Moral. Como eu
estudei Filosofia e não Teologia Moral, entrei em contato
com a PUSC para saber se
poderia fazer o mestrado em
Teologia Moral de modo pe-

culiar: um semestre por ano,
no período de novembro até
janeiro. Assim, eu poderia dar
aulas na UCP por nove meses
por ano e estudar em Roma
nos outros três.
A Universidade me admitiu e me recomendou pedir
ajuda à Associação Presbíteros para o apoio às despesas

O aprendizado na PUSC
nesses anos foi imenso. O
ensino acadêmico naquela
Universidade é fantástico. Lá
recebemos aulas muito boas,
pois a Universidade conta
com professores muito bem
preparados, com grande profissionalismo e um profundo
amor à Igreja e ao Papa.
Por isso, sou imensamente agradecido por tudo o que
recebi e continuo recebendo
naquela Instituição, assim
como a todas as fundações e
associações que a sustentam,
principalmente a Associação
Presbíteros. Rezo por todos
os que fazem parte daquela
Universidade e pelos seus
benfeitores, pedindo a Deus
que todos possam ter a retribuição de serem tocados
intimamente pela obra da
Redenção do Senhor.
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Cara amiga,
caro amigo,

Curso de Atualização para
Sacerdotes 2017

É

com grande prazer que
lançamos o primeiro
Boletim Informativo da Associação Presbíteros de 2017.
Ao longo desses seis anos de
funcionamento, diversos sacerdotes foram beneficiados por
uma formação de excelência
e, agora, podem transmitir os
bons frutos a muitos cristãos.
E é especialmente disso que
esta edição do Boletim vai
tratar. Nossa missão é ajudar
a formar sacerdotes misericordiosos, na medida do
Coração de Cristo. Sacerdotes
bem formados e misericordiosos podem agir com Misericórdia para com as pessoas.
Na homilia da Solenidade do
Sagrado Coração de Jesus, em
junho de 2016, o Papa Francisco explicou a importância
de manter um coração firme
no Senhor e disponível aos
irmãos. “O coração do sacerdote
é um coração trespassado pelo
amor do Senhor; por isso já não
olha para si mesmo – não deveria olhar para si mesmo –, mas
está fixo em Deus e nos irmãos”.
Justamente por isso, é fundamental oferecermos aos
bolsistas, aos sacerdotes e a
todos os seus familiares nossas constantes orações, para
que eles possam permanecer
sempre fiéis e muito próximos do Coração do Senhor.
Por fim, é com alegria que
anunciamos a inclusão de
uma nova seção neste Boletim: “Colaboradores – In
Memoriam”. Ela será dedicada
aos benfeitores, suas famílias
e seus falecidos, que recebem
orações da Associação Presbíteros, seminaristas e sacerdotes.
Atenciosamente,
Diretoria da
Associação Presbíteros

Recentemente, o Papa
Francisco destacou a importância de o sacerdote
aplicar bem a Doutrina
do Magistério da Igreja
e, junto com o Espírito
Santo, discernir bem as
situações. Em consonância
com essas indicações do
Santo Padre, o tema do
Curso de Atualização para
Sacerdotes (CAS) de 2017
será Antropologia Moral
Fundamental & Questões
de Bioética.
Programação
do CAS 2017
A sessão de abertura terá
a presença de Dom Odilo
Scherer, Cardeal Arcebispo
de São Paulo.
Nos dias 18 e 19 de
julho, o CAS contará com
a presença do Pe. Arturo
Bellocq, Professor de Teologia Moral Fundamental e de
Doutrina Social da Igreja da
Pontifícia Universidade da
Santa Cruz (PUSC). Dentre as principais palestras
ministradas por ele estão “A

Teologia Moral do Concílio
Vaticano II até hoje”, “A Lei
natural e as normas morais:
relação com as virtudes morais” e “A consciência e a sua
formação”.

O encerramento será
f e i t o p e l o Mo n s e n h o r
Vicente Ancona Lopez,
Vigário da Prelazia do
Opus Dei para o Brasil.

Na quinta-feira, 20 de
julho, o Pe. Rafael Stanziona, Doutor em Teologia
Moral pela Universidade de
Navarra, trará para debate o
tema “Lei da gradualidade e
gradualidade da lei, segundo São João Paulo II”.

Mais informações
e inscrições:

Ainda na quinta, haverá uma mesa redonda
que abordará alguns dos
aspectos centrais da do
documento Amoris laetitia
do Papa Francisco.
Na sexta-feira, a última palestra do Curso será
ministrada pelo Pe. Paulo
Oriente Franciulli, Doutor
em Teologia Dogmática
pela PUSC, que abordará
um tema bastante relevante
para o nosso contexto atual: “Aspectos morais gerais
do uso da internet e das
redes sociais”.

O Curso de Atualização
para Sacerdotes é indicado
para presbíteros com trabalho pastoral diocesano
e diáconos em preparação
para o sacerdócio.
O CAS acontecerá entre
os dias 18 e 21 de julho de
2017, na sede do Instituto
Internacional de Ciências
Sociais, em São Paulo. As
manhãs serão dedicadas a
conferências, com direito
a sessão de perguntas. As
tardes serão preenchidas
com Laboratórios e com
conferências para troca de
experiências.
Para inscrever-se, preencha a ficha de inscrição
no site www.presbiteros.
com.br.
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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.

Bento XVI e a
Universidade de
Navarra
Os seminaristas e
sacerdotes que recebem bolsas
da Associação Presbíteros
estudam em universidades
que se destacam pela pesquisa
científica fiel ao Magistério
da Igreja Católica, rica
formação humana, além da
oportunidade de conviver
com estudantes dos cinco
continentes, professores
mundialmente renomados
e grandes teólogos da
atualidade.
Um exemplo relevante
dessa relação entre universidade frequentada por bolsistas e grandes nomes da Igreja
contemporânea é o vínculo
entre o Papa Emérito Bento
XVI e a Universidade de Navarra. Bento XVI escreveu
inúmeros artigos, livros e
documentos sobre Teologia,

sendo considerado por muitos um dos maiores teólogos
dos últimos séculos.
Em 31 de janeiro de
1998, o então Cardeal Joseph Ratzinger recebeu na
Universidade de Navarra
o título de Doctor Honoris
Causa. Em seu discurso de
agradecimento afirmou:
“No tempo relativamente
curto de sua existência, ela
[Faculdade de Teologia da
Universidade de Navarra]
conseguiu ocupar uma posição
importante no diálogo teológico global. Significa, portanto,
para mim uma honra e uma
grande alegria receber este
Doutorado desta Faculdade,
com a qual estou unido há
muitos anos com laços de
amizade pessoal e diálogo
científico”.

E após três dias de convivência com professores,
alunos e funcionários da
Universidade de Navarra,
o Papa Emérito Bento XVI
comentou estar impressionado com o nível científico, humano e espiritual da
universidade, e concluiu
aludindo ao equilíbrio entre
investigação, espiritualidade, empenho humano e
interdisciplinaridade. “Sou
muito feliz em ser doutor desta
universidade”.
Além dos pontos mencionados anteriormente, a
Faculdade de Teologia da
Universidade de Navarra
também se destaca por sua
biblioteca e toda a infraestrutura, juntamente com publicações e revistas científicas
de vanguarda, como a prestigiada edição comentada
da Bíblia da Universidade de
Navarra, livros sobre Direito
Canônico e outras áreas da
Teologia.

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 universidades,
que complementam sua
formação humana e espiritual.
Esse papel é especialmente
importante para os
seminaristas que, durante
o seu curso universitário,
dependem de um seminário
no entorno da universidade
como o Seminário
Internacional de Bidasoa.
Colaboradores –
In Memoriam
A Associação Presbíteros
e os bolsistas rezam pelos
Colaboradores falecidos:
Rubens Teixeira
Celso Carvalho
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Sobre a Associação

Os Frutos do Ano da Misericórdia

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:

O Jubileu do Ano Santo
da Misericórdia, que teve
início em 08 de dezembro
de 2015 e conclusão no dia
20 de novembro de 2016,
trouxe numerosos frutos
para cada um de nós. Muitas
pessoas tiveram a graça de
crescer em vida espiritual e
reconciliar-se com Deus e
com a Igreja.
Impulsionados a realizar
as obras de misericórdia

corporais e espirituais, os sacerdotes uniram-se aos paroquianos para ir ao encontro
dos mais necessitados, dos
pertencentes ao que o Papa
Francisco chama de “periferias existenciais”.
O Ano da Misericórdia e
o Sacramento da Confissão
Os frutos desse Jubileu
estão intimamente ligados
aos sacerdotes que, no Sacramento da Confissão, são

instrumentos para muitas
pessoas sentirem a alegria e
a graça da reconciliação com
Cristo e a Igreja.
Para o Pe. Demétrio Gomes, da Arquidiocese de
Niterói, o sacerdote precisa
de piedade, boa formação e
se identificar com o Coração
de Cristo, manso e humilde.
“Antes de ser instrumento
para os seus irmãos, o sacerdote necessita saber-se alvo
da Misericórdia de Deus.
Para ser um bom confessor,
ele precisa, antes de tudo, ser
um bom penitente”.
Portanto, o Ano da Misericórdia nos mostrou que
devemos ter um profundo
agradecimento a Deus por
seus sacerdotes. Graças à generosidade de todos os seus
colaboradores, a Associação
Presbíteros está permitindo
a muitos sacerdotes serem
instrumentos da Misericórdia Divina.

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

