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siasmados com o ideal do celibato e da vir-
gindade, que deu um grande estímulo à fi-
delidade conjugal e ao reconhecimento de
que homem e mulher têm igual valor. Este
novo modo de vida opunha-se totalmente
aos costumes antigos. 

Em última análise, a “lógica“ de fundo do
celibato assenta, tal como no matrimónio,
não em argumentos pragmáticos mas em
Deus, que é amor e que também se revela
como verdadeiro amor. É um amor que se
dá definitiva e totalmente, que está sempre
presente. Quem não acreditar neste amor
total, terá dificuldades em compreender o
celibato – e também o matrimónio. Já em
1968, Karl Rahner comentou acertada-
mente: “A actual crise do celibato tem 
muitas razões… Mas se não quisermos en-
ganar-nos a nós próprios, teremos que ad-
mitir que a razão mais profunda desta crise
reside na falta de fé. Vivemos num tempo
em que a realidade de Deus e da vida eterna
é dificilmente aceite pelo homem. Vivemos

Estamos à beira do Ano Novo de 2020. Mas
o que impele, afinal, a humanidade? A mú-
sica, o cinema e a arte são dominados pela
temática do amor. O amor romântico, físico
e livre é cantado e ilustrado de
mil maneiras como sendo a
maior força impulsionadora. O
Cristianismo, pelo contrário, –
considerava Friedrich Nietzsche
– dera a beber veneno a “Eros”;
este, muito embora não tivesse
morrido, degenerara num vício. É esta tam-
bém a ideia dominante da sociedade actual:
a de que a Igreja é hostil ao corpo e à sexua-
lidade; de que a abstinência leva à neurose;
e de que o celibato é perverso e hipócrita,
devendo ser abolido. 

Sim, a concepção cristã do amor e a moral
sexual da Igreja são uma provocação para o
mundo. No entanto, entre os primeiros cris-
tãos foram sobretudo o amor fraterno e a
pureza dos costumes que impressionaram
os pagãos e os levaram a converter-se. Este
modo de vida dos cristãos representava
para eles algo de “invulgar e incrível”, que
anteriormente consideravam impossível. De
facto, os primeiros cristãos ficaram entu-

num tempo caracterizado por palavras de
ordem como “desmistificação”, “dessacrali-
zação” e pela tendência de reduzir todo o
Cristianismo a meras relações humanas.” 

A Igreja, claro, representa o serviço carita-
tivo, a humanidade. Mas este
anda sempre a par com o teste-
munho dos mártires, bem como
com o “martírio branco“ do ce-
libato. O celibato é um sinal de
que o padre não é chamado
apenas a uma tarefa, a uma fun-

ção, mas em primeira linha a um segui-
mento especial e pessoal de Cristo para O
“representar” como cabeça e noivo da
Igreja. A entrega pessoal, o “sacrifício” de si
mesmo a Deus, verdadeiro amor que tudo
move e aperfeiçoa – é isso o que representa
o celibato. 

Queridos amigos, que a nossa primeira e
mais profunda motivação resida sempre no
puro amor.

P. Martin Maria Barta
Assistente Espiritual

“O celibato é um sinal de que o
padre é chamado em primeira
linha a um seguimento especial
e pessoal de Cristo.”

“A exigência de abolir o
celibato está ligada a
concepções que preten-
dem fazer do padre um
funcionário de acção 
social com tarefas maio-
ritariamente mundanas,
transpondo o cerne da
vida cristã da eternidade
para este mundo.” 
Padre Werenfried van Straaten Com o coração indiviso: totalmente

entregues a Cristo e ao serviço dos
homens (Lumen Gentium, 42).

Seminaristas
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“Ele é padre 
para vós”

Onde a fé floresce, há muitas vocações:
seminaristas do Brasil, da República
Democrática do Congo, da Nigéria, 
da Índia e do Burundi. Todos eles 
precisam de bons formadores.

“Mostrastes-me a beleza da universalidade da Igreja“, afirma o Padre 
Habtelel Ghebray, da Eritreia; e o Padre Hagos Danne, da Etiópia, agradece
com estas palavras: “Com todos os padres, irmãos do mundo inteiro, estive-
mos como numa grande família. A Igreja Católica é uma grande família.” 

Os dois padres participaram em Roma num
curso internacional de formação avançada
para formadores em seminários. O curso
reúne anualmente mais de cem docentes
universitários, reitores e professores do
mundo inteiro. Durante um mês, não só re-
frescam os seus conhecimentos teóricos 
no Instituto “Regina Apostolorum” e são
actualizados nas várias áreas de formação,
como também experimentam pela oração,
celebrações eucarísticas e excursões na 
cidade eterna a profundidade da “fraterni-
dade sacramental” referida pela Congrega-
ção para o Clero nas suas directrizes sobre
a formação sacerdotal. A consciência desta

fraternidade e do serviço sacramental re-
quer sempre aprofundamento.

Afirmava o Santo Cura de Ars, padroeiro
dos sacerdotes: “Ó, como é grande o
padre! Só se compreenderá a si próprio no
Céu. Ele tem a chave dos tesouros celes-
tiais. O padre não é padre para si mesmo;
não se dá a absolvição, nem se dá os sacra-
mentos a si próprio. Ele não é padre para
si; é-o para vós“. É esta consciência que os
formadores devem transmitir aos semina-
ristas. O encontro fraternal fortalece-os
nessa tarefa. A maioria vem de África e da
América Latina, de países onde a Igreja é

rica em vocações, mas pobre demais em
recursos para poder assumir os custos do
curso. Pagamos mais de 100.000 € por
ano. 

Aqui podemos ajudar e fazêmo-lo, graças à
vossa generosidade. É uma ajuda para
todos nós. •

Formação para formadores
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Novos padres da Igreja
mártir
Em princípio, a questão da vocação pode ter uma resposta rápida. A Madre 
Teresa formulou esta ideia assim: “Na origem foi muito simples: Deus cha-
mou e eu disse sim”.

No entanto, a grande santa oriunda da Al-
bânia debateu-se com muitas dúvidas,
como escreveu nos seus apontamentos
confidenciais. E também na sua juventude,
desde o seu primeiro “sim” a Deus – “desde
a minha infância, o Coração de Jesus foi o
meu grande amor” – precisou de tempo
para ganhar clareza sobre o seu caminho
com Deus. É que, para todos, a vocação é um
dom que requer ser descoberto e recheado
de vida. Quanto mais cedo se começa me-
lhor. No Seminário de Shkodër/Albânia, dá-
se especial atenção a que a maturidade
humana continue a sustentar o recente
“sim”, mesmo após seis anos de curso. Os
seminaristas da Albânia, de Montenegro e
do Kosovo deverão ficar fiéis durante toda
a vida ao seu “primeiro grande amor”. Já
aconteceu um ou outro seminarista deixar
o seminário após o retiro em que os jovens
teólogos se questionam em especial sobre
as questões da vocação sacerdotal e procu-
ram clarividência na oração intensa – mas
continuou firme na fé, pronto para outras
tarefas. 
Os 16 seminaristas do ano lectivo corrente
encaram com alegria as suas tarefas pasto-

rais e sacramentais. Na Albânia, não são
uma evidência. Muitos dos cerca de 350.000
católicos (cerca de 10% da população)
ainda se lembram dos tempos da ditadura
ateia sob o regime comunista, em que qual-
quer manifestação religiosa, já para não
falar de actividade religiosa, era proibida
pela Constituição e brutalmente perse-
guida. E sob o regime comunista, bem
como sob as sucessivas ocupações de po-
tências estrangeiras, o pequeno e paupér-
rimo país viveu durante meio século
vergado sob a alçada otomana. Só há um
par de décadas, apenas, voltou a ser possí-
vel estudar Teologia e a ser padre – uma es-
pécie de ressurreição para a Igreja mártir
da Albânia. No ano passado, o seminário
celebrou o 20º aniversário da sua reaber-
tura com duas ordenações diaconais.

Apoiamos o seminário por um ano, dando
900 € por cada seminarista. Contentam-se
com pouco e estão prontos a servir. Ou,
como dizia a Madre Teresa: “Estou pronta
a aceitar com um grande sorriso o que
quer que Ele dê e a dar o que quer que Ele 
tire.” •

Albânia
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A Luz dos homens
“... A Vida era a Luz dos homens. A Luz brilhou nas trevas, mas as trevas não
a receberam“ (Jo 1,4-5).” Na actual escuridão da Venezuela, o Seminário de
Carúpano quer ser uma “pequena vela, que, como Luz de Cristo, deverá levar
esperança às pessoas”. 

O Bispo de Carúpano, D. Jaime José Villar-
roel, vê ambas: luz e escuridão. Alegra-se
com a fidelidade e a perserverança dos 13 es-
tudantes do Seminário “Mãe do Redentor“.

Mas vê também como as pessoas sofrem.
Homicídios e roubos estão na ordem do dia.
As necessidades são omnipresentes. Com-
prar um novo par de sapatos – impensável.

A roupa chega do México ao seminário atra-
vés “dos insondáveis caminhos do Senhor”.
O reitor do seminário acrescenta: “A todos
os que têm fome e batem à nossa porta,
damos da nossa ração diária”; por dia, são
entre seis e dez pessoas, sobretudo da vizi-
nhança. Os remédios chegam-lhes de Espa-
nha, através de pessoas amigas. Na
verdade, não se podem dar ao luxo de adoe-
cer, muito menos de necessitar de trata-
mentos mais intensivos.

Os docentes universitários ensinam sem
serem remunerados; de vez em quando,
pagam-lhes as despesas de deslocação e
dão-lhes qualquer coisa para comer. “A
Igreja é a unica instituição que ajuda a levar
a cruz diária; dá um sentido ao sofrimento“,
diz o reitor. Muita gente está agradecida, o
seminário é sinal de que Deus não as aban-
donou. “A muitos falta a esperança“, diz o
seminarista Wladimir Tesorero. “Sinto como
o seminário é importante para elas e dou
graças a Deus por Ele dar a um pobre como
eu a oportunidade de levar esperança às
pessoas”.
Apoiamos o seminário com 10.400 €. Para
que a luz continue a brilhar. •Primeiro reluzir: um novo sacerdote

com os familiares, após a Missa Nova.

Sementes do bom
ensinamento
Ao todo, a AIS apoia cerca de 12.000 seminaristas; mundialmente, um em
cada dez. A maioria em África, muitos também na Índia. 

No seminário relativamente pequeno de
Odisha, “Khristo Jyjoti Mohavidyaloyo”, do
qual já saíram centenas de padres, estu-
dam actualmente 60 jovens segundo o
lema “Enraizados em Cristo para servir os
homens”. Todos os anos se juntam mais
20. Para poderem criar raízes em Cristo,
precisam de se ancorar nos Seus actos e
nas Suas palavras, nomeadamente, de Bí-
blia, Catecismo e Sacramentologia. Deve-
ria ainda acrescer a água dos testemunhos
da História da Igreja e da Liturgia. Anterior-

mente ajudámos o seminário a conseguir
os livros necessários para a formação e a
oração. 

Só que as reservas acabaram; no fim, cada
seminarista leva as Palavras de Jesus no
coração, mas leva também a sua Bíblia,
bem como o breviário para a sua vida sa-
cerdotal – pois precisará também deles
para servir os homens. De facto, a maioria
das vocações provém da casta dos dalit, os
mais pobres dos pobres. Será entre eles

que os futuros padres hão-de viver e evan-
gelizar. É uma região onde os Cristãos são
muito oprimidos. Ser padre aqui requer
coragem.

Agora, o seminário pede-nos novos livros
para dar ânimo aos 60 novos estudantes
dos próximos três anos. Isso implica uma
despesa de 5.934 € – é raro as sementes do
bom ensinamento serem tão acessíveis. •

Aprender a perceber a luz
de Cristo: seminarista na
Venezuela.

As Palavras de Jesus no coração
e na bagagem: seminaristas de
Odisha.

Venezuela

Índia
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O Sudão é dos primeiros países cristãos de África. Reis e povo alegraram-se
durante séculos com a Boa Nova. 

A falta de conhecimentos sobre a fé foi a
principal razão pela qual o Cristianismo flo-
rescente no Sudão – a primeira missão rea-
lizou-se logo no ano de 39 – decaiu no séc.
XVI. Já não havia padres, nem diáconos bem
formados, o conhecimento sobre as Escritu-
ras foi-se desvanecendo e, sem a relação
com Cristo, não foi possível resistir à pres-
são do Islão. 

Por isso, a formação sólida dos seminaristas
é uma prioridade do Bispo de El Obeid. O
conhecimento fortalece a fé e é também ele
que possibilita a missão – é assim que a dio-
cese justifica o seu pedido de apoio para os
29 seminaristas, considerando também
todo o ambiente islâmico. Espera-se que
eles renovem o solo do Sudão. "Anseio pela
Vossa misericórdia" – é o que se lê no papel
timbrado da diocese. Neste país, actual-
mente devastado pela confusão política e
económica, os fiéis confiam na misericórdia

de Deus e na fé comum na Igreja universal.
Ainda faltam 23.200 € para a formação dos
29 deste ano. Dá 800 € por cabeça – pouco,
mas demais para a pobre diocese.

Quem ajuda a mostrar que a misericórdia de
Deus é eficaz na Igreja? •

Dar conhecimentos,
fortalecer a missão

Querem difundir a Boa
Nova do amor no Sudão:
seminaristas de El Obeid.

O modelo de Parakou
“...trabalhando noite e dia para não sermos um peso para nenhum de vós,
anunciámos-vos o Evangelho de Deus. (1Ts 2,9)

É o lema dos seminaristas em Parakou/Benim.
O seu arcebispo, D. Pascal N’Koué, parte do
princípio de que os nove futuros padres irão
viver no campo e que poderão sustentar-se
a si próprios, em grande medida. Por isso,
deverão ficar bem preparados a nível teoló-
gico e intelectual, mas também desenvolver
competências artesanais, práticas e agríco-
las de modo a poderem sobreviver nas pe-
riferias e ajudar as pessoas em concreto. 

É também uma maneira de fazer das fraque-
zas forças. Pois a diocese é pobre e dificil-
mente pode apoiar os seus padres nas 26
paróquias que crescem depressa. Também

o número das vocações aumenta rapida-
mente. Há jovens que batem à porta, mas
dificilmente há lugar para eles. Os actuais
seminaristas estão alojados numa quinta
quase em ruínas. Adaptaram salas e impro-
visaram precariamente uma capela. Para es-
tudar ainda têm que usar a camarata.
Obedecendo à sua divisa, dedicam-se eles
próprios a adaptar o seminário. Mas há tra-
balhos que não podem fazer e também não
podem comprar o material para a amplia-
ção do seminário (previsto para dez jovens
seminaristas e os seus formadores) que in-
cluirá uma capela. O Arcebispo D. N’Koué
pede-nos ajuda. Prometemos 40.000 €. 

O modelo de Parakou é apelativo. Também
Paulo haveria de gostar. •

Benim

Sudão

Estuda-se na camarata: 
são urgentes salas novas.
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Necessidade, amor e gratidão – as vossas cartas

Um milhão de crianças reza o
Terço. Desta vez, juntou-se um
filho especial de Deus a esta cam-
panha mundial de oração que pu-
demos organizar também no ano
passado, graças à vossa generosi-
dade: o Papa. A 18 de Outubro, o
dia mundial do Terço das Crianças,
escreveu, num tweet, que causou
uma especial alegria à AIS: “Queri-
dos meninos, quando rezardes o
Terço pela unidade e a paz, sabei
que, numa das contas, também estarei convosco.“ Às intenções iniciais da
campanha – paz e unidade – veio juntar-se o pedido a Nossa Senhora de di-
namizar também a missão. Pois não há nada de que o mundo mais precise
do que da mensagem de amor de Cristo. Ela traz a paz.

Thomas 
Heine-Geldern, 
Presidente 
Executivo

Queridos amigos!
“Não temos padres a menos, temos é
fiéis a menos!”, disse-me um arcebispo
europeu numa discussão sobre a si-
tuação actual da sua província ecle-
siástica. Sim, o solo fértil para a
vocação sacerdotal e outras formas de
vida consagrada é simplesmente uma
comunidade paroquial viva e sobre-
tudo uma família onde Jesus Cristo e
a sua Igreja ocupem um lugar deci-
sivo.

Todos nós somos responsáveis pelo
desenvolvimento gradual de uma cul-
tura de diálogo conjunto sobre temas
de fé nas nossas famílias, por forma a
construir passo a passo o interesse por
Deus nas próximas gerações. Falemos,
pois, sobre as pessoas que decidem
agora pôr a sua vida completamente
à disposição de Deus e da maneira
como o concretizam. Evitaremos,
assim, que continue a alastrar a indi-
ferença em relação a Jesus e ao Seu
ensinamento.

Graças à vossa generosidade, a AIS
pode apoiar de forma sustentável os
nossos irmãos e irmãs da Igreja que
sofre; deixemo-nos contagiar pela sua
fé e pela sua coragem, e contribuamos
para que, também entre nós, seja
mais ouvida a voz do chamamento de
Deus.

O vosso

Uma luz mais potente
Que todos vocês, que fazem parte da Igreja
que Sofre, nunca esmoreçam (...). A bondade
e a solidariedade são como uma árvore,
quanto mais a cultivamos mais frutos dá,
assim como quanto mais se fizer o bem a re-
compensa dada pelo Menino Deus será cada
vez maior. Apesar de vivermos num mundo
onde prevalece a inveja, o ódio, a ganância
e tantas outras misérias, assim mesmo ainda
encontramos pessoas íntegras como vocês,
hoje coisa rara, que me faz alegrar e ao
mesmo tempo pedir ao Deus Menino que rea-
cenda cada vez mais uma luz mais potente,
não só nesta época natalina, mas em toda a
vida de vocês. Que essa luz tenha chamas
vivas e que jamais se apaguem, são os meus
votos sinceros.

Um benfeitor de Portugal

O valor dos textos espirituais
Caro Padre Martin, o seu artigo sobre “bons
livros“, no Boletim 6/2019, foi um dos melho-
res que já li. É tão importante difundir a men-
sagem de que a Palavra Deus salva e de que
os textos espirituais têm um valor inestimável

no cumprimento da mensagem do Reino de
Deus. Todos deveriam poder conhecer a Deus!
Fiz dez cópias dessa página e distribuí-as no
meu grupo de oração. Obrigado. Deus seja
louvado. Ele salva e nós temos que levar esta
Boa Nova ao mundo! Deus abençoe a AIS.

Um benfeitor dos EUA 

Donativo por ocasião da profissão religiosa
Junto um donativo uma vez que renunciei
aos meus bens agora que fiz a minha profis-
são solene na ordem beneditina. Fico feliz
por assim poder ajudar os meus irmãos e
irmãs cristãos. Obrigado pelo vosso trabalho.

Um beneditino de França

Transparência
Alegro-me por a AIS estar presente também
na Eslováquia. Alguém me deu o vosso Bole-
tim e fico impressionado por relatardes sem-
pre com rigor onde ajudais e quanto dinheiro
precisais para isso. Dou muita importância a
essa transparência. O Senhor moveu o meu
coração para vos ajudar materialmente, mas
prometo-vos também a minha oração. 

Um seminarista da Eslováquia

O Papa também rezou
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