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Qual é o significado da
vida celibatária na Igreja?
ORAÇÃO
Meu Senhor e meu Deus!
Ó Deus, um dia estaremos unidos a Ti e, então Tu serás o
nosso tudo, o nosso amor, a nossa paz e a nossa felicidade.
Não desampare aqueles que acolheram o chamado à vida
celibatária por amor ao Reino dos Céus.
Amém.

CONTEMPLE

São Lucas 18, 29-30

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta.
Pequeno silêncio.

Jesus respondeu: “Em verdade vos declaro: ninguém há que tenha
abandonado, por amor do Reino de Deus, sua casa, sua mulher, seus
irmãos, seus pais ou seus filhos, que não receba muito mais neste
mundo e no mundo vindouro a vida eterna.”

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE
1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então
uma pessoa lê o texto completo em voz alta.
2. Três minutos de silêncio.
3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem
comentar) que tenha chamado a atenção.
4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de
ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos,
etc.).

PARTILHE
Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste
tópico!
Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever
tudo que deseja se lembrar.

DESAFIO
Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no

258

Por que motivo a Igreja exige uma vida celibatária aos bispos e
aos presbíteros?

Jesus viveu celibatariamente e quis exprimir assim o Seu amor indiviso
por Deus Pai. Assumir o estilo de vida de Jesus, vivendo uma castidade
celibatária «por causa do Reino dos Céus» (Mt 19,12), tornou-se, desde o
tempo de Jesus, um sinal de amor, de indivisa entrega ao Senhor e de
total disponibilidade para o serviço. A Igreja Católica romana exige esta
forma de vida dos seus bispos e presbíteros; as Igrejas católicas
orientais, apenas dos seus bispos. [1579-1580, 1599]
O celibato, diz o Papa Bento XVI, não pode significar «permanecer vazio
no amor, mas deve significar deixar-se apaixonar por Deus». Um
Sacerdote, vivendo o celibato, deve ser fecundo ao representar a
paternidade de Deus e de Jesus. O Papa diz mais: «Cristo necessita de
sacerdotes que sejam maduros e viris, capazes de exercer uma
verdadeira paternidade espiritual.»

1. Por que Jesus não era casado?
2. Qual é a diferença entre uma pessoa de vida celibatária e um solteiro?
3. Ninguém pode abandonar o amor. Quando e por quais motivos as
pessoas podem abrir mão das relações sexuais, de modo temporário
ou permanente?
4. Acaso o celibato é uma desvalorização do casamento, de tal modo
que os cristãos casados devam ser considerados cristãos “piores” que
os de vida celibatária?

Nas próximas semanas, pergunte a um padre, a um religioso ou a uma
freira por que escolheram viver a vida celibatária.
Também pesquise por santos que consideravam importante o celibato
como o vivido por Jesus (por exemplo: João Paulo II, Madre Teresa,
Charles de Foucauld, Teresa de Lisieux).
Você aceita esse desafio?

Facebook ou Instagram.

Guia de Estudo

www.youcat.org
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