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Pedro F ernandes1

ano sacerdotal:
desafio de renovagao
pessoal

1. Porque e para que um ano sacerdotal
Uma das consideragoes mais frequentes que alguns tern feito a
proposito deste ano de animagao eclesial refere-se a frequencia deste
tipo de propostas: depois do programa denso do Jubileu do terceiro
milenio, ja tivemos um ano do rosario, com a sua vincada acentuagao
mariana, um ano dedicado a Eucaristia, um ano Paulino e, antes mesmo deste terminar, esta nova proposta do ano sacerdotal, a proposito
dos 150 anos do falecimento do santo cura d’Ars. E como se o Papa, na
sequencia de todas estas tematicas de animagao pastoral, visse no lugar
e na missao dos padres a dimensao fulcral e mais decisiva para a prossecugao da caminhada da Igreja. Fica, mesmo assim, a questao que e
importante responder: porque este tema? Qual a razao para mais um
ano “especial”, com uma particular proposta de animagao? Nao se trata de uma problematizagao meramente academica, mas de um questionamento pessoal e comunitario que deveria estar subjacente ao modo
como recebemos e assumimos todas as propostas pastorais da Igreja: o
que e que este ano sacerdotal tern a ver com a minha vida? Quais sao
as interpelagoes concretas que me pode colocar? Em que atitude, em
que movimento interior, pessoal, sou chamado a colocar-me? De que
modo e que Deus me chama, me toca, atraves desta proposta da Igreja
universal?
Na carta que escreveu para a abertura deste ano sacerdotal,
Bento XVI fundamenta a pertinencia do tema propondo dois objects
vos fundamentais: fomentar o empenho de renovagao interior e che1 Pedro Fernandes, espiritano portugues. Licenciado em Teologia . M estrado no Institute
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“Propor a
necessidade de
renovagao ou de
revigoramento do
testemunho
evangelico leva a
pensar que algo
falta nestes dois
campos”

gar a um testemunho evangelico mais vigoroso e decisivo. Propor a
necessidade de renovagao ou de revigoramento do testemunho evan
gelico leva a pensar que algo falta nestes dois campos: ha algo de envelhecido e decadente que importa renovar, regenerar; ha algo de tibio e
de insipido na nossa vida e presenga, que importa revigorar para ser
evangelicamente testemunhante, significativo. Estes dois objectivos
gerais supoem, portanto, uma falta, uma crise, e talvez seja interessante considerar muito brevemente alguns aspectos desta crise para perceher o que possam ser os desafios pessoais trazidos por esta proposta da
Igreja universal.

2. Crise na identidade sacerdotal?
Nos ultimos quarenta anos, assistimos a varios sinais de crise e a
varios desafios fortes que a Igreja deve enffentar e que estao longe de
estar resolvidos. Antes de falarmos de uma crise de identidade sacerdotal, devemos falar numa crise de Igreja; e antes de falarmos desta,
devemos falar de uma mais profunda crise espiritual; e esta e uma ex
press;^ de uma crise cultural e antropologica ainda mais abrangente.
Podemos muito sucintamente elencar varios elementos destes varios
niveis de crise:
Crise cultural e espiritual

“A fe e a
dimensao
religiosa foram-se
encolhendo para
uma area muito
restrita da
existencia das
pessoas”
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- Perda de referencias cristas na vida e nos mecanismos sociais.
A pratica de fe nos paises tradicionalmente cristaos diminuiu, as
igrejas foram-se esvaziando ou reduzindo a grupos residuais de
idosos.
- A fe e a dimensao religiosa foram-se encolhendo para uma area
muito restrita da existencia das pessoas, deixaram de ser eixos
decisivos para a deciff agao do sentido da vida e para a definigao
de padroes eticos. Pelo contrario, de fonte moral a fe crista foi-se
tomando progressivamente uma referenda incomoda, vista
como ameaga a legitima liberdade, como intromissao impertinente na esfera privada.
- A laicidade do Estado, que desde a revolugao ffancesa fora
ganhando um progressivo terreno em muitos paises ocidentais,
foi-se tambem tomando numa secularizagao, nao apenas do es
tado, mas de toda a sociedade. O elemento religioso deixa de ter
lugar publico, as referencias de fe sao empurradas para a esfera
privada e individual e a sua visibilidade publica e percebida
como inapropriada, de mau gosto, agressiva, lesiva da liberdade
de consciencia e da laicidade...
- O primado do individuo e do cidadao vai sendo cada vez mais
uma predominancia do sujeito sobre o objecto: a verdade perde
consistencia objectiva e flea encapsulada na esfera da reflexao e
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das oppoes pessoais. O conceito de liberdade, por isso, torna-se
tambem cada vez menos dependente da verdade e cada vez mais
referido ao sujeito individual e, portanto, a opiniao. Isso leva a
uma verdadeira crise moral: os valores objectivos cedem lugar a
conveniencia e a verdade reconhecida comunitariamente cede
lugar a uma simples manutenpao de regras de convivencia pacffica, de modo que todas as escolhas sao validas para quern as
assuma, desde que nao impliquem a seguranpa e livre iniciativa
dos outros. E a “ditadura do relativismo” de que tanto tern falado o Papa Bento X V I...
- Cresce a cultura do imediato, do facil, atrofia-se o sentido do
eterno, do ainda nao acessfvel. As referencias a morte, a impotencia, ao desconforto tomam-se mal sas, mal vindas. O homem
pos modemo nao sabe integrar a ideia de morte e do fracasso,
tambem porque o seu mundo foi construido na base da produpao, da eficiencia (nos meios) e da eficacia (na consecupao dos
fins). O grande valor nao reside numa qualquer essencia espiritual, num ser dificil de quantificar, mas numa existencia que
produz, que age, que e rentavel, que oferece coisas e que as consegue consumir, aqui e agora. O homem vive para produzir e
para consumir o que produz, numa existencia circular pouco
aberta ao ser, ao gratuito, ao mediato. O vazio espiritual tenta
assim preencher-se com uma falsa impressao de plenitude pelo
ter e pelo fazer: a vida asfixia-se de actividades e compromissos
e o reffao e cada vez mais o “nao tenho tempo”. O consumo
colmata a ternvel ffustrapao causada pela perda de sentido. A
falta de ser, consolamo-nos com o ter e com formas de identidade cada vez mais superficiais e mais precarias.
Crise eclesial

“O homem pos
modemo nao
sabe integrar a
ideia de morte e
do fracasso”

“O vazio
espiritual
tenta assim
preencher-se
com uma
falsa impressao
de plenitude
pelo ter e
pelo fazer”

Tudo isto tern enormes consequencias para a comunidade eclesial:
- a verdade crista perde centralidade no quadro de referenda dos
cristaos; as varias ofertas ideologicas integram o cristianismo como
um produto de consumo espiritual ao lado de tantos outros, ao
servipo das minhas necessidades pontuais de consumidor.
- A pratica dominical e a vivencia comunitaria desintegram-se.
Sobretudo nos meios urbanos, mas tambem nos rurais, a cornunidade eclesial perde consistencia, a vida torna-se cada vez mais
individualista, as pessoas fecham-se no anonimato de um espago
cada vez mais exclusivo.
- Perdida a centralidade do carisma, enfraquecida a alma da vivencia de fe, tambem a credibilidade e pertinencia da instituipao
eclesial vai perdendo espapo. Quanto menos a autoridade da
Igreja entender este fenomeno e mais intervir na sociedade civil
a partir da sua antiga autoridade institucional, segundo modelos
missao espiritana
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proprios de uma epoca em que a instituigao Igreja tinha um lugar reconhecido e decisivo, tanto mais esse funcionamento, com
as suas possfveis intervengoes, sera recebido com estranheza, indiferenga ou troga (por nao lhe ser percebida qualquer relevancia ou pertinencia) e mesmo hostilidade (por ser captado como
uma ameaga ao sistema vigente).
| O padre, antes figura de relevancia publica, com lugar de destaque no tecido social, segue o destino da instituigao que representa e vai perdendo valorizagao publica. A nova sociedade fazlhe perguntas inquietantes a que ele tern dificuldade de
responder. “Quern es? Qual a tua razao de ser (de onde vens)?
Para que serves? Em que nos podes ser util?” Se ele, meio perdido neste nao muito admiravel novo mundo, tenta agarrar-se aos
seus velhos esquemas, e toma posigao moralizante, ou de abusiva lideranga, ou de afirmagao social, as mesmas perguntas ganham formas possivelmente ainda mais desconfortaveis: “quern
te nomeou nosso chefe? Porque te deverfamos ouvir?”
- Esta instalada a crise de identidade e o debate ganha forma na
Igreja. Depois do Concilio, como sabemos, o debate aberto ton
nou'se convulsao, ruptura, dolorosa e dilacerante situagao de
perplexidade de indivfduos e comunidades. Depois dessa primeira fase aguda, a crise como que se estabilizou e prosseguiu
numa surda e serena continuidade, mantendo-se, em grande
parte, varias tensoes entre diferentes modelos e modos de ser,
perceber e fazer, que, muito redutoramente, se poderiam simplihear em “conservadores” ou “progressistas”.
I Qual o lugar do padre e mesmo do religioso/a na sociedade?
Diluigao, aproximagao ao mundo secular, discrigao quanto a si
mesmo ou exibigao da propria identidade? Multiplicagao de actividades uteis e reconhecfveis pelo homem pos modemo ou
insistencia nos grandes valores da espiritualidade e da sacramentalidade cristas? Que caminho seguir para que a igreja e o
padre assumam e integrem um sentido valido e consistente da
propria identidade e do proprio lugar face ao mundo?
- O esvaziamento dos seminarios e casas de formagao religiosa,
sobretudo nos pafses de cultura ocidental, toma-se consequencia inevitavel desta crise e deste vazio. Ao mesmo tempo, o aumento dos abandonos da vida sacerdotal e religiosa parece ser
outro sinal da mesma crise: a media anual de pedidos de dispensa das obrigagoes do estado clerical e de 700, mas calcula-se que
o numero de presbiteros que abandonam o ministerio sem chegar a tentar regularizar a situagao seja ainda maior.

“Que caminho
seguir para que a
igreja e o padre
assumam e
integrem um
sentido valido e
consistente da
propria identidade e do proprio
lugar face ao
mundo?”

3* Recuperagao da Identidade
No meio de toda esta complexidade, de que apenas destacamos
alguns elementos soltos, parece ser cada vez mais clara a necessidade
20
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de definir quem somos, como presbiteros. A primeira urgencia nao e
encher os seminarios, motivar os padres, ou definir melhores pianos
pastorais, mas situar a crise no seu nucleo decisivo e comegar a destringar os nos a partir do seu nfvel mais profundo. E este nfvel e justamente o da identidade: quem e o padre?
A proposta de um ano dedicado a esta identidade eclesial parece
pretender situar toda esta problematica precisamente nesta questao
fundamental. Os objectivos apontados, que sao a “renovagao interior”,
que aponta para o reequacionamento da propria identidade, e o “testemunho evangelico mais vigoroso”, que aponta para a sua visibilidade
exterior, situam-nos portanto no coragao desta crise, que, sendo de
toda a Igreja, nos toca por dentro: como nos relacionamos com as pessoas? Como falamos, do que falamos? Os nossos contemporaneos lb
gam alguma coisa ao que dizemos? Como nos sentimos diante do mum
do e da sociedade nossa contemporanea? Qual o nosso grau de
reconciliagao interior com as varias problematicas que agitam os homens do nosso tempo?
Antes de sabermos o que fazer, precisamos de saber quem ser. E
e por isso que, muito significativamente, Bento XVI, na mesma carta
de que falamos, passa da indicagao dos objectivos a uma primeirfssima
definigao de identidade, partindo de uma conhecida ffase de S. Joao
Maria Vianney: “O sacerdocio e o amor do coragao de Jesus”.

4. Acesso a identidade a partir da contemplagao de vidas santas

“O sacerdocio
e o amor do
coragao de
Jesus”.

O Papa poderia propor-nos um regresso a compreensao da identidade do padre propondo, antes de mais, uma reflexao dogmatica,
teorica, sobre o Sacramento da ordem e o ministerio sacerdotal. Diversamente, o Papa segue um outro metodo, indutivo: abordar a identidade sacerdotal a partir da contemplagao de alguns fcones vivos, remeter
para a vida concreta dos padres que viveram com verdade e radicalidade o seu ministerio, que experimentaram e testemunharam a felicidade
na sua vida sacerdotal. Nao se trata apenas dos santos conhecidos,
notorios, mas da vida real de tantos sacerdotes “anonimos” que vivem
em verdade e profundidade a sua vocagao. Tomando um rosto concre
te), exemplar, que seja como que uma sintese inspiradora deste metodo
“indutivo”, o Papa propoe S. Joao Maria Vianney.
O facto mesmo de nos propor este metodo indutivo diz-nos desde ja uma coisa importante: a existencia do padre nao e apenas um
dado extatico, que nos foi dado de uma vez para sempre, e que nos e
definido apenas a partir de fora, mas e uma experiencia de vida, e um
principio dinamico que inspira, move a nossa liberdade, ilumina a nos
sa sede de felicidade, a nossa sincera busca de verdade e de autenticidade para a nossa vida, de fidelidade as nossas aspiragoes... Podemos
verdadeiramente aprender com a nossa vida e as suas experiencias e
tambem com a vida dos outros. Deus, encamando, transformou a rea
lidade humana numa linguagem divina e a experiencia humana num
missdo espiritana
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lugar onde Deus fala e se revela.
A nossa vida e um longo caminho, cheio de alegrias e tristezas,
cheio de coisas que nos encantaram e trouxeram felicidade, e tarnbem com desencantos, desilusoes, frustragoes. Esta experiencia vivida e fonte para a reflexao sobre o nosso sacerdocio, e o lugar proprio
onde Deus nos fala, nos interpela e nos aponta caminhos de crescimento. Portanto, importa nao fugir de nos mesmos e nao definirmos
o nosso sacerdocio apenas a partir de teorias que nos sao exteriores,
mas confrontar este dom objectivo com o modo como o acolhemos e
o integramos - ou nao, na nossa vida, ao longo do tempo. Isto preci'
sa de um processo de integragao, em que as ideias e a doutrina da
Igreja entram em dialogo com a nossa realidade mais profunda, as
nossas dificuldades, os nossos gostos e tendencias, a nossa sensibilidade, a nossa historia pessoal.
Neste sentido, um “ano sacerdotal” introduz-nos numa primeira
intuigao: a nossa formagao, como padres, nao terminou no dia da nossa ordenagao, como se fossemos um produto acabado de uma linha de
montagem: continuamos em gestagao, o Espirito continua a trabalhar
em nos, a constituir--nos, a formar-nos, de um modo permanente, numa
linha de continuidade. A vida e um longo caminho de etapas diversas,
cada uma delas com a mesma importancia das outras...
Neste processo de crescimento pessoal existem alguns dados es
sentials que sao o eixo, o dom que recebemos da misericordia de Deus
e nos faz ser quern somos, permitem a nossa caminhada nao se perder
no relativismo da nossa subjectividade, mas pisar o chao firme do chamamento e da presenga fiel de Deus.

5. O dom do ministerio ordenado
“O sacerdocio e
um dom, nao tern
a sua fonte em
nos mesmos, mas
em Cristo.”

O sacerdocio e um dom, nao tern a sua fonte em nos mesmos,
mas em Cristo. E-nos dado na Igreja e pela Igreja e nunca e uma conquista, um premio dado a um merecimento, mas uma livre escolha de
Deus que propoe e concede as gragas para poder aceitar. O ministerio
ordenado nao se define, antes de mais, pela iniciativa humana, pelo
que fazemos, pensamos ou dizemos. O ministerio ordenado nao e uma
simples actividade ou fungao, mas uma configuragao estrutural com
Cristo Pastor, sacerdote e Mestre da Palavra. Mas esta configuragao
tambem acontece na linha da vida crista comum, pois que pelo baptismo todos os cristaos sao sacerdotes, pastores e profetas. Como entao
distinguir estes dois diferentes registos? Qual seria o especffico do pa
dre? Se uma das linhas da crise e precisamente entender e situar bem
este nfvel de pertenga e configuragao com Cristo, entao e melhor dar
atengao aquilo que de especffico tern o sacerdocio ministerial.

a) Dom Baptismal e Dom ministerial
Pelo Baptismo, todo o cristao acolhe, pelo dom do Espirito, o
missao espiritana
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dom da filiagao divina. Cristo sacerdote, profeta e rei concede-nos a
graga de nos inscrevermos na sua propria vida e de comungarmos nele
“O cristao, e
a sua identidade filial. O cristao, por essa razao, e pontffice, e sacerdopontffice, e
te, a sua oragao tem eficacia propria e e capaz de aproximar o mundo
sacerdote,
a sua
de Deus e de trazer Deus ao mundo, por Cristo. Profeta, o cristao tem
oragao
tem
uma palavra de vida para anunciar ao mundo, e portador de uma palaeficacia
propria
e
vra divina que e capaz de mudar a historia. Participando da realeza de
e
capaz
de
Cristo, e enviado ao mundo no registo proprio desta realeza, que e o
aproximar o
registo do servigo, da auto-doagao, uma presenga no mundo que aconmundo
de Deus
tece sob o signo da humildade e da abnegagao, e nao da dominagao e
e
de
trazer
Deus
da busca de si mesmo.
ao
mundo,
Como cristao que e, o padre bebe da fonte desta comum participor Cristo.”
pagao do trfplice munera de Cristo. No entanto, na especificidade propria do ministerio ordenado, estas tres grandes dimensoes diferem do
sacerdocio comum, nao em grau, mas em natureza. O padre nao e um
super-cristao, mas e um cristao a quern foram concedidos, por iniciativa gratuita de Deus, uma serie de dons de servigo e auto-doagao que
lhe sao especfficos e dos quais os outros cristaos, seus irmaos, nao par
ticipant nem sequer num grau inferior ou mais limitado.
“O especffico
O especffico do padre e a configuragao com Cristo-cabega, na
do padre e a
sua condigao de lideranga e fonte de dons para o seu corpo, que e a
configuragao
com
Igreja. O povo de Deus, a comunidade dos baptizados, recebe o seu
Cristo-cabega,
caracter de configuragao com Cristo do proprio Cristo; so Cristo lho
pode dar. Este movimento de dom, a partir de Cristo, quis Deus que, na sua condigao
de lideranga e
em grande parte, acontecesse atraves de um ministerio especffico, que
fonte de dons
e o ministerio ordenado. Cristo, dispensador de todos os bens da graga,
para
o seu corpo,
dispensa-os aos cristaos atraves do padre, estabelecendo-se assim uma
que
e a Igreja.”
circularidade inquebravel entre o ministerio ordenado e o sacerdocio
comum, de tal modo que nem a Igreja existe sem padres nem os padres
existem sem a Igreja.

b ) 0 especffico do ministerio ordenado
Depois do Concflio, revalorizando o entendimento teologico da
mais pura e antiga tradigao da Igreja, da-se prioridade a um modo de
definir o padre como aquele que vive e age in persona Christi, na pessoa
de Cristo. No padre, quern de facto santifica, celebra os sacramentos,
anuncia a palavra, guia e serve a Igreja e a humanidade nao e a pessoa
do padre, mas a pessoa de Cristo. E e so na medida em que e a pessoa
de Cristo a agir e que se trata efectivamente de uma aegao salvffica e
verdadeiramente relevante. O especffico do padre e viver mergulhado
em Cristo, e alimentar-se dele e deixar que seja ele a agir e a viver em
si. Ainda que a eficacia do Sacramento da ordem nao dependa da santidade subjectiva de quern a recebe, ainda que a eficacia dos sacramen
tos nao dependa do merito de quern os celebra, nem a verdade da palavra dependa da coerencia de quern a anuncia, a verdade e que o
padre sera um instrumento tanto mais eficaz quanto mais a sua vida e
missdo espiritana
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a sua liberdade se configurarem com o misterio recebido e anunciado.
O padre e chamado a ser um canal da graga, o instrumento no qual e
pelo qual Cristo, pelo dom do seu Espirito, faz de um povo o povo de
Deus e de uma comunidade o seu verdadeiro corpo, ao qual esta unido
como cabega.
Isto significa que, antes de fazer ou agir, o padre e chamado a ser
e a sua identidade define-se no que e e nao no que faz. Mais do que no
fazer de padre, o padre deve ser padre; mais do que fazer obras para
Deus, o padre deve fazer a obra de Deus, quer dizer, e Deus que trabalha atraves do padre, e nao tanto o padre que trabalha em fungao de
Deus.
Isto tern como consequencia que a eficacia pastoral do padre
nao depende tanto da sua eficiencia tecnica (que se refere mais aos
meios, as aptidoes), mas da sua autenticidade de vida, na sua consistencia interior, na sua unidade de vida. Nao e por acaso que, entre
tantos possfveis modelos de sacerdotes santos (que os ha em abundancia), tenha sido proposta para este ano sacerdotal a figura de um homem como o cura d’Ars, conhecido como naturalmente pouco dotado, ffaco orador, nada intelectual. A sua forga e o segredo da sua
autoridade nao estavam na competencia tecnica do exercicio do seu
ministerio, mas na integragao da sua vida: tudo em si estava unificado
em Cristo e no projector do Evangelho; ja nao era ele que vivia, era
Cristo que vivia nele... E esse o maior e mais importante desafio: que
as nossas emogoes e sentimentos, as nossas aptidoes, a nossa sexualidade e afectividade, a nossa historia pessoal, a nossa personalidade toda
se reconcilie, se “pacifique” e encontre na relagao com Cristo o seu
centro dinamizador, a fonte fundamental, o eixo principal da autoconstrugao e do crescimento e amadurecimento interior.
“a identidade do
Por outro lado, a identidade do sacerdote so se pode compreen'
sacerdote so se
der se situada face ao povo de Deus: “convosco sou cristao, para vos
pode compreen- sou bispo”, dizia Santo Agostinho dando-nos o mote proprio da posh
der se situada
gao do padre face a comunidade crista. O presbitero existe para o povo
face ao povo de
de Deus, esta ao seu servigo e todo o seu ser de padre respira esta idem
Deus”
tidade que se compreende na identificagao total com Cristo servo, que
se esgotou e deu a vida pelo seu povo. O padre e membro da comuni'
dade mas, enquanto padre, ele e como que “segregado” da comunida'
“O presbitero
de para nela se re'Situar como um alter Christus, aquele que actua na
existe para o
comunidade a propria presenga de Cristo que santifica, ensina e dirige
povo de Deus,
os seus irmaos. A dimensao da fratemidade do padre, face aos cristaos,
esta ao seu
e decifravel a luz da mesma fratemidade de Cristo, face a Igreja. Irmao
servigo e todo o dos cristaos, feitos filhos nele, Cristo e a cabega da comunidade, que e
seu ser de padre o seu corpo;^o padre encama em si esta fungao de Jesus no seio da a >
respira esta
munidade. E Cristo que age nele, e Cristo que nele ensina, prega ou
identidade”
celebra os sacramentos. Isto faz do ministerio presbiteral muito mais do
que uma fungao ou um complexo de tarefas que, nesse caso, poderiam
ser provisorias. Trata-se de um novo ser impresso na came, na alma do
padre, que imprime “caracter”, uma marca indelevel e definitiva, que
24
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o une a Cristo cabega.
Esta centragao em Cristo e essencial para que o padre nao considere nem sinta a comunidade eclesial como “sua” e nao comece a
falar da “sua paroquia” ou dos “seus cristaos”. Ao mesmo tempo, perceber esta sua insergao em Cristo, a um titulo proprio, permite-lhe nao
cair num nivelamento igualitario, uniformizante, relativamente aos
outros cristaos, seus irmaos. Pelo baptismo, o padre e de facto “um
cristao como os outros”. Mas pela ordem, o padre e efectivamente diferente dos outros e e nessa diferenga que reside a sua especificidade
sacerdotal, magisterial e pastoral.

c)Espiritualidade propria
A unidade do Sacramento da ordem e do corpo dos presbiteros
nao se opoe, antes implica, a existencia de uma pluralidade de espiritualidades que nao existem a margem da identidade sacerdotal, mas
lhe dao uma acentuagao particular que corresponde ao modo como
Deus chama cada sacerdote concreto a viver o seu sacerdocio. Do
mesmo modo que, entre os fieis leigos, o Espirito suscita numerosos
carismas e modos de viver e assumir o dom baptismal, tambem entre
os presbiteros suscita um modo proprio de viver o ministerio sacerdo
tal. Este modo proprio nao e meramente subjectivo, prendendo-se com
as caracterfsticas pessoais do individuo, mas e propriamente comunitario, de tal modo que se pode falar de uma espiritualidade propria do
padre diocesano, de uma espiritualidade propria que os padres religiosos tern em comum e de uma espiritualidade propria de cada carisma
religioso.
A nossa identidade espiritana, enquanto vivida pelos espiritanos
que sao padres, nao e uma outra coisa, separada do seu sacerdocio. Os
espiritanos ordenados nao “acumulam” espiritualidades, nem diferentes e dissociadas identidades. Eles vivem uma identidade unificada e
enriquecida por diferentes fontes: a fonte do sacramento da ordem, a
fonte da vida religiosa e a fonte do carisma espiritano. Isto quer dizer
que a fidelidade de um padre espiritano ao seu sacerdocio passa necessariamente pela sua fidelidade a sua identidade espiritana, que em
nada muda o nucleo essencial do ministerio ordenado, comum a todos
os que receberam este sacramento, mas antes o informa, o orienta num
sentido especifico, com uma acentuagao propria.

“entre os fieis
leigos, o Espirito
suscita numerosos carismas e
modos de viver e
assumir o dom
baptismal,
tambem entre os
presbiteros
suscita um modo
proprio de viver o
ministerio
sacerdotal.”

missao espiritana

