CONGREGAÇÃO PARA O CLERO

CURSO DE PRÁXIS FORMATIVA
2021 – 2022

O Filho do Todo-Poderoso necessita de José
para ser defendido, protegido, cuidado e criado.
(Papa Francisco, Patris corde, 5)

Sob a luz da nova Ratio fundamentalis,
“O dom da vocação presbiteral”

O curso se destina a todos os sacerdotes que vivem seu tempo de
formação permanente em Roma e desejam:

1. Crescer na consciência de ser formador para o povo de Deus e na
capacidade de promover a pastoral vocacional e presbiteral, nas
paróquias, nos Seminários e em outras estruturas pastorais diocesanas.
2. Fazer uma releitura da própria vida à luz do dom do sacerdócio,
para deixar-se impulsionar com maior ardor pelo Espírito Santo através
de um percurso discipular rumo a completa configuração a Cristo, Servo
e Bom Pastor.
2. Aprofundar a própria escolha vocacional, as suas motivações
interiores e trabalhar mais sobre os aspectos específicos da vida
presbiteral.

- É uma ocasião preciosa de pausa para refletir e investir na sua
formação presbiteral à luz da nova Ratio.
- Um período de preparação para servir a Igreja na promoção e no
cuidado pelas vocações sacerdotais e religiosas.
- Uma oportunidade para viver a fraternidade e a partilha de vida com
sacerdotes de todo o mundo.

CONTEÚDO

Introdução e Programação do Curso.
Módulo I: O presbítero como formador
- O percurso formativo em seu conjunto
- Jesus, modelo de educador
- O formador em caminho
- Perfil ideal e perfil real do formador
Módulo II: A pessoa em formação
- Desenvolvimento da personalidade e projeto sacerdotal
- Formação em prol da afetividade, castidade e “solidão” tipicamente
sacerdotal
- Motivações vocacionais e formação do homem interior
- Critérios de avaliação da idoneidade presbiteral
Módulo III: Finalidade da Formação presbiteral
- Pastor, servo e sacerdote: identidade do ministério presbiteral
- Apresentação da RFIS e demais documentos sobre a formação presbiteral
- História dos Seminários
- A tutela do menor
- Princípios gerais da formação
- Caridade pastoral com os seminaristas; paternidade e fraternidade entre os
formadores
Módulo IV: Como se realiza a formação?
- Problemas mais frequentes na formação sacerdotal
- Estatuto, Regulamento e Projeto de formação integral
- Comunidade formativa e acompanhamento de grupo
- Castidade, pobreza e obediência na vida de um sacerdote
- Acompanhamento vocacional permanente
- Direção espiritual
- Fraternidade sacerdotal e formação permanente
- Perguntas e respostas
- Pastoral vocacional
- Etapa propedêutica
- Etapa do discipulado
- Etapa da configuração
- Etapa de síntese vocacional
- Síntese do curso

LOCAL E HORÁRIO
As aulas, cujos horários são conciliáveis com aqueles previstos para os
estudos de Mestrado e de Doutorado nos diversos ateneus romanos, serão
ministradas, em língua italiana, entre os meses de outubro de 2021 e maio de
2022, sempre na quinta-feira, durante a parte da tarde, no prédio da
Congregação para o Clero (Piazza Pio XII, 3 – 2° andar).
Os estudantes poderão optar entre dois horários distintos para as aulas:
•

Grupo A: 15:00 às 16:45 (iniciando no dia 07 de outubro)

•

Grupo B: 17:00 às 18:45 (iniciando no dia 14 de outubro)

OBSERVAÇÃO: São previstos quatro sábados, durante os meses do curso,
com atividades na parte da manhã, das 09:00 às 13:00.

INSCRIÇÕES
Os lugares são limitados: os sacerdotes, para ter a certeza da
participação, já podem fazer a sua inscrição, dirigindo-se diretamente à
Congregação para o Clero e apresentando:
1. Carta de apresentação do estudante ao Curso de Práxis Formativa
escrita pelo Ordinário ou pelo Reitor do Colégio Pontifício e
endereçada à Sua Eminência Reverendíssima, o Sr. Cardeal
Beniamino STELLA, Prefeito da Congregação para o Clero.
2. Documento de conclusão ou o atual certificado de matrícula nos cursos
superiores das Universidades Pontifícias, ou em outros Institutos.
3. Uma foto modelo “tessera”.
4. Taxa de inscrição no valor de 100,00 Euros.
Para maiores informações:
Congregação para o Clero, Piazza Pio XII, 3
00120 – Cidade do Vaticano.
Tel. 06/69882092
Fax: 06/69884845
www.clerus.va
prassiformativa@cclergy.va

