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AMÉRICA/BRASIL - PRESBÍTEROS.COM.BR, NOVO SITE CATÓLICO EM
LÍNGUA PORTUGUESA DEDICADO À FORMAÇÃO PERMANENTE DOS
SACERDOTES
São Paulo (Brasil) – www.presbíteros.com.br é o endereço do novo site católico, em língua portuguesa,
inteiramente dirigido à formação permanente do clero. Inaugurado recentemente pelo Pe. Antônio Carlos Rossi
Keller, da Arquidiocese de São Paulo, o site tem como objetivo principal servir de apoio e complemento para a
formação permanente e o enriquecimento espiritual dos sacerdotes, em suas diversas áreas de ação pastoral e
missionária. Pe. Keller disse à Agência Fides que “ a idéia de construir o site nasceu das próprias dificuldades que
encontro ao longo de seus 25 anos de vida pastoral desenvolvidos em um País como o Brasil, onde é comum
haver paróquias com uma média de 50.000 habitantes e um único sacerdote para se ocupar de todos e por vezes,
em diversas comunidades ao mesmo tempo. Penso, acrescenta o sacerdote, que o site poderá ajudar muitos padres
empenhados na vida pastoral, em particular aqueles que atuam em regiões distantes e que dispõe de pouco tempo,
ou mesmo de meios, como por exemplo uma biblioteca adequada, para reciclar-se”.
Além de um precioso banco de dados e documentos do Magistério da Igreja, o site oferece sugestões de reflexão,
leituras, artigos de teólogos e pastoralistas, troca de experiências e orientações de animação pastoral, favorecendo
desta forma um contínuo renovamento espiritual e pastoral para os sacerdotes.
“Os sacerdotes que visitarem este site, além de disporem de uma riquíssima fonte de informações sobre a
doutrina e vida da Igreja, poderão deixar seu próprio contributo enviando sugestões, experiências, testemunhos e
material que possa ser partilhado”, explicou o Pe. Keller. Todavia, o site www.presbíteros.com.br, ainda que
tendo como público alvo principal os sacerdotes, também poder ser útil à leigos e religiosos empenhados na
missão ad gentes ou na própria comunidade e que também necessitam de formação espiritual e doutrinal.
(H.M) (5/09/2003 – Agência Fides; linhas: 24; palavras: 308)
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