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Madrid, Maio de 2008
Estimado Papa Bento XVI, estimado irmão em Cristo,
Nós, membros do povo de Deus, estamos muito preocupados com a crescente
escassez de padres ordenados em todo o mundo, de tal forma que a celebração da
Santa Eucaristia vem sendo omitida num número crescente de paróquias, segundo a
actual organização da Igreja. Contudo, este facto está em contradição com o cânone
213 CIC que dá aos seguidores da fé Cristã o direito de receber a Santa Eucaristia
todos os Domingos.
A Eucaristia é “fonte e ápice da vida e da missão da Igreja” (XI. Assembleia Geral
Ordinária do Sínodo dos Bispos em Roma em Outubro de 2005). Mas o facto da
Eucaristia já não estar a ser celebrada em muitas paróquias, coloca a credibilidade da
nossa igreja em causa e os crentes são privados de participar no mais importante
sacramento da comunidade. Os crentes católicos não deveriam ser privados deste meio
por se dar continuidade à manutenção do celibato obrigatório. A oportunidade de
celebrar a Eucaristia deverá ter prioridade sobre a lei da Igreja de celibato obrigatório.
A grave falta de padres ordenados, tal como é do nosso conhecimento através do
"Annuario Pontificio", não afecta apenas a Europa e os Estados Unidos da América, que
acaba de visitar, mas afecta particularmente as paróquias e missões da América do Sul.
Trata-se de um problema global que necessita urgentemente de uma solução global e
que uma grande maioria dos Católicos praticantes gostariam de ver alterada. Os
Cristãos não podem ser privados deste sacramento devido à manutenção do celibato
obrigatório (uma lei do século XI). “A celebração da Missa, como acção de Cristo e da
Igreja, é o centro de toda a vida Cristã” (Instrução "Redemptionis sacramentum").
A fim de que isto se torne possível para todos os Cristãos que devem beneficiar deste
meio, o Movimento Internacional Nós Somos Igreja vem solicitar-lhe o favor de
reconsiderar a presente organização dos ministérios na Igreja, para urgentemente
revogar a actual lei da Igreja Ocidental de obrigatoriedade de celibato e voltar a
introduzir o celibato voluntário para os padres ordenados como um primeiro passo para
uma nova forma de sacerdócio, que melhor poderá servir o povo de Deus.
Nós sabemos e vós sabeis que há milhares de padres casados que desejam regressar
ao ministério activo, para além dos muitos que escolheriam este caminho se o
sacramento das ordens fosse visto como compatível com o sacramento do matrimónio.
Tudo isto parece um extraordinário, inexplicável e inaceitável desperdício de serviço
potencial e comunhão. Jesus pede-nos que levemos a Boa Nova a todos os povos.

Atenciosamente,

Raquel Mallavibarrena
pelo Movimento Internacional Nós somos Igreja
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International Movement We Are Church
Background Information

The International Movement We Are Church, founded in Rome in 1996, is represented in
more than twenty countries on all continents and is networking world-wide with similarminded reform groups. We Are Church is an international movement within the RomanCatholic Church and aims at renewal on the basis of the Second Vatican Council (19621965). We Are Church was started in Austria in 1995 with a church referendum.

