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Comunicado de Imprensa
Nós somos Igreja: Carta ao Papa Bento solicitando celibato voluntário
Nós somos Igreja escreve Carta ao Papa Bento, solicitando celibato voluntário como um primeiro
passo para uma forma renovada de sacerdócio. O Movimento Internacional Nós somos Igreja
coordena as iniciativas do próximo ano no seu Concílio anual em Estrasburgo/ França.
Numa carta ao Papa Bento XVI, o Movimento Internacional Nós Somos Igreja solicita-lhe que “reconsidere
a actual organização dos ministérios na Igreja Católica Romana, com vista à revogação urgente da actual
lei da Igreja sobre o celibato obrigatório e que reintroduza o celibato voluntário para os padres ordenados
como um primeiro passo para uma nova forma de sacerdócio.”
Na sua carta, Nós somos Igreja escreve “A oportunidade de celebrar a Eucaristia deverá ter prioridade
sobre a lei da Igreja de celibato obrigatório”, referindo o cânone 213 que concede aos Cristãos o direito de
receber a Santa Eucaristia todos os Domingos.
O movimento Católico de reforma está muito preocupado com a crescente escassez de padres ordenados
que é possível encontrar no “Annuario Pontificio” do Vaticano. Por este facto, a celebração da Santa
Eucaristia teve de ser omitida num número crescente de paróquias. Isto não afecta apenas a Europa e os
Estados Unidos da América, mas particularmente as paróquias e missões da América do Sul. Trata-se de
um problema global que necessita urgentemente de uma solução global e que deve ser a solução que a
grande maioria dos Católicos praticantes gostariam de ver alterada.
A carta vai dirigida ao “Estimado Papa Bento XVI, estimado irmão em Cristo” e está assinada por Raquel
Mallavibarrena, de Madrid, a actual Presidente do Movimento Internacional Nós Somos Igreja.
As actividades futuras de Nós somos Igreja incluirão:
Declarações públicas por ocasião do 40º aniversário da Encíclica “Humane vitae” (25 de Julho de
2008), sobre a Terceira Encíclica do Papa Bento (esperada para o Verão de 2008) e no décimo
aniversário do “Dia Mundial da Sida” (1 de Dezembro de 2008).
Nós somos Igreja participará no Sínodo Sombra organizado pelo Ordenação das Mulheres a Nível
Mundial (Women’s Ordination Worldwide-WOW) a 15 de Outubro de 2008, em Roma (no seguimento
do Sínodo dos Bispos de 5 a 26 de Outubro de 2008, em Roma).
Membros de Noi Siamo Chiesa (Nós somos Igreja, Itália) foram nomeados para estar presentes no
Fórum Social Europeu em Malmö, em Setembro de 2008 e no Fórum Teologia e Libertação em
Belém/Brasil, em Janeiro de 2009.
Diversos preparativos para o 50º aniversário do Concílio Vaticano II (1962-1965)
Neste Concílio do Movimento Internacional Nós Somos Igreja, estiveram presentes em Estrasburgo nos
dias 30 de Abril e 1 de Maio de 2008, membros da Áustria, Bélgica, Catalunha, Dinamarca, França,
Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Portugal, Espanha, Reino Unido e EUA. Participaram igualmente na
18ª Conferência Anual da “Rede Europeia Igreja em Movimento” e no seu dia dedicado ao estudo
“Secularização numa Europa multicultural e de multi-convicções na busca de coesão social fundamentada
em valores comuns”, entre 1 de Maio e 4 de Maio.
O Movimento Internacional Nós Somos Igreja – um movimento básico de reforma da igreja de leigos,
padres e membros de ordens religiosas – está a trabalhar para continuar o processo de reforma na Igreja
Católica Romana, processo iniciado com o Concílio Vaticano II (1962-1965) e que estagnou nos últimos

anos. Nós Somos Igreja teve o seu início na Áustria e na Alemanha em 1995 com um referendo e tem,
actualmente, representação em mais de vinte países, estando em contacto com outros movimentos
reformistas em todo o mundo.
O próximo Concílio informal do Movimento Internacional Nós Somos Igreja realizar-se-á em Londres em
Maio de 2009.
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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.

