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5. COMUNHÃO PRESBITERAL 

Jo 17, 18 – 23 

 

Disse-nos o Bispo em nossa ordenação presbiteral: Caríssimo filho, 

participando da missão do Cristo Pastor e Chefe, procura, unido e 

em comunhão com o Bispo [e o presbitério], reunir os fiéis numa só 

família, a fim de conduzi-los a Deus Pai, por Cristo, no Espírito 

Santo.  

 

Ao término do rito da ordenação, disse o Bispo ao neo sacerdote ao dar-

lhe o abraço da paz: A paz esteja contigo. Ao que o ordenado responde: 

O amor de Cristo nos uniu.  
 
Diante de Deus, devemos nos perguntar: O amor de Cristo, de fato, 
continua a nos unir? Como anda minha união com o Bispo, com os 
irmãos presbíteros e com os fiéis leigos e leigas?  

 

O Papa Francisco na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, assim 

intitula um de seus tópicos: Não à guerra entre nós. Essas palavras podem 

às vezes ser aplicadas também à vida do presbitério como interpelação à 

nossa comunhão presbiteral. Diz o Papa: “Dentro do povo de Deus e nas 

diferentes comunidades, quantas guerras! Quantas guerras por invejas e 

ciúmes, mesmo entre cristãos! O mundanismo espiritual leva alguns 

cristãos a estar em guerra com outros cristãos que se interpõem na sua 

busca pelo poder, prestígio, prazer ou segurança econômica. Além disso, 

alguns deixam de viver uma adesão cordial à Igreja por alimentar um 

espírito de contenda” (EG 98).  

 

Ao falar das relações entre os bispos e os presbíteros, diz o Decreto 

Presbyterorum ordins do Vaticano II: “Todos os presbíteros participam de 

tal maneira com os Bispos no mesmo e único sacerdócio e ministério de 

Cristo que a unidade de consagração e missão requer a sua comunhão 

hierárquica com a Ordem episcopal. Esta comunhão, manifestam-na de 

modo perfeito, por exemplo na concelebração litúrgica, quando, juntamente 

com eles, professam celebrar o banquete eucarístico. Portanto, os Bispos, 

pelo dom do Espírito Santo dado aos presbíteros na sagrada ordenação, 

têm-nos como necessários cooperadores e conselheiros no ministério e 

múnus de ensinar, santificar e apascentar o Povo de Deus. /.../. Os 

presbíteros, tendo presente a plenitude do sacramento da Ordem recebido 

pelos Bispos, reverenciem neles a autoridade de Cristo pastor supremo. 

Adiram ao seu Bispo com caridade e obediência sinceras. Esta obediência 
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sacerdotal em espírito de cooperação fundamenta-se na própria 

participação do ministério episcopal conferida aos presbíteros pelo 

sacramento da Ordem e pela missão canônica [...]. Assim, nenhum 

presbítero pode realizar suficientemente a sua missão, isoladamente, mas só 

num esforço comum com os outros presbíteros, sob a direcção dos que 

estão à frente da Igreja” (PO 7). 

O Papa São João Paulo II, diz-nos na Exortação Apostólica Pastores dabo 

vobis: “O ministério ordenado, em virtude da sua própria natureza, pode ser 

exercido somente na medida em que o presbítero estiver unido a Cristo 

mediante a inserção sacramental na ordem presbiteral e, por conseguinte, 

enquanto se encontrar em comunhão hierárquica com o próprio Bispo. O 

ministério ordenado tem uma radical ‘forma comunitária’ e pode apenas 

ser assumido como ‘obra coletiva. /.../. O ministério do presbítero é, antes 

de mais, comunhão e colaboração responsável e necessária no ministério do 

Bispo, na solicitude pela Igreja universal e por cada Igreja particular para 

cujo serviço eles constituem, juntamente com o Bispo, um único 

presbitério” (PDV 17). 

Como essas palavras têm repercutido em minha vida? Vivo isoladamente 

meu ministério? Como anda meu relacionamento com o Bispo e meus 

irmãos presbíteros? 

Sobre a união e cooperação fraterna entre os presbíteros, diz o decreto 

Presbyterorum Ordinis: “Os presbíteros estão unidos entre si numa íntima 

fraternidade sacramental. Especialmente na diocese a cujo serviço, sob o 

Bispo respectivo, estão consagrados, formam um só presbitério. /.../.  

Embora ocupados em diferentes obras, exercem o mesmo ministério 

sacerdotal a favor dos seres humanos. Todos têm uma só meta, isto é, a 

edificação do corpo de Cristo. Por isso, é da máxima importância que todos 

os presbíteros, diocesanos ou religiosos, se ajudem mutuamente, para que 

sejam sempre cooperadores da verdade. Cada membro do colégio 

presbiterial está unido aos outros por laços especiais de caridade apostólica, 

de ministério e de fraternidade. Isto mesmo, desde tempos remotos é 

significado liturgicamente quando os presbíteros presentes são convidados 

a impor as mãos, juntamente com o Bispo ordenante, sobre o novo eleito, 

bem como quando concelebram a sagrada Eucaristia. Cada presbítero se 

une, pois, a seus irmãos por vínculo de caridade, oração e ilimitada 

cooperação, e assim, se manifesta aquela unidade na qual Cristo quis que 

os seus fossem consumados, para que o mundo conheça que o Filho foi 

enviado pelo Pai. Por este motivo, os mais idosos recebam os mais novos 

como irmãos e ajudem-nos nos seus primeiros empreendimentos e encargos 

do ministério; esforcem-se por compreender a sua mentalidade, embora 
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diferente, e ajudem com benevolência as suas iniciativas. Do mesmo modo, 

os jovens reverenciem a idade e experiência dos mais velhos, aconselhem-

se com eles nas questões referentes à cura de almas, e colaborem de bom 

grado. Finalmente, em razão da mesma comunhão no sacerdócio, os 

presbíteros sintam-se especialmente obrigados para com os que se vêem em 

dificuldades; dêem-lhes o auxílio oportuno, mesmo que seja necessário 

adverti-los discretamente. Ajudem com caridade fraterna e com 

magnanimidade aqueles que em alguma coisa se apartaram do reto 

caminho, façam por eles instantes preces a Deus e procedam sempre para 

com eles como verdadeiros irmãos e amigos” (PO 8). 

Ao tratar das relações dos presbíteros com os leigos, o mesmo documento 

do Vaticano II nos ensina: “Embora os sacerdotes do Novo Testamento, em 

virtude do sacramento da Ordem, exerçam no Povo e para o Povo de Deus 

o múnus de pais e mestres, contudo, juntamente com os fiéis, são discípulos 

do Senhor, feitos participantes do seu reino pela graça de Deus que nos 

chama. Regenerados com todos na fonte do Batismo, os presbíteros são 

irmãos entre os irmãos, membros de um só e mesmo corpo de Cristo cuja 

edificação pertence a todos. Os presbíteros reconheçam e promovam 

sinceramente a dignidade e participação própria dos leigos na missão da 

Igreja. Estejam dispostos a ouvir os leigos, tendo fraternalmente em conta 

os seus desejos, reconhecendo a experiência e competência deles nos 

diversos campos da atividade humana, para que, juntamente com eles, 

saibam reconhecer os sinais dos tempos. Sabendo discernir se os espíritos 

vêm de Deus, perscrutem com o sentido da fé, reconheçam com alegria e 

promovam com diligência os multiformes carismas dos leigos, tanto os 

mais modestos como os mais altos. Entreguem-se aos leigos, com 

confiança, obras do serviço da Igreja, deixando-lhes espaço e liberdade de 

ação, convidando-os oportunamente a que tomem eles as suas iniciativas” 

(PO 9). 

Na minha convivência com os leigos e leigas, como repercutem 

concretamente as palavras de Santo Agostinho: Convosco eu sou cristão; 

para vós sou bispo (presbítero)? Convosco eu sou discípulo; para vós sou 

mestre? Convosco eu sou ovelha; para vós eu sou pastor (cf. Sermão 47, 

LH, v.III, p.380)? 

 

Em seu discurso à Cúria Romana, no dia 22 de dezembro de 2014, o Papa 

Francisco aponta uma série de doenças que prejudicam terrivelmente a vida 

espiritual e comprometem o exercísio do minsitério sacerdotal no espírito 

de Cristo. Entre as doenças indicadas pelo Papa que podem também atingir 

a cada um de nós encontram-se: 
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A doença da descoordenação. Quando os membros perdem a 

sincronização entre si e o corpo perde o seu harmonioso funcionamento e a 

sua temperança, tornando-se uma orquestra que produz ruído, porque os 

seus membros não colaboram e não vivem o espírito de comunhão e de 

equipe.  

A doença da rivalidade e da vanglória. Quando a aparência se torna 

o objetivo primário da vida, esquecendo as palavras de São Paulo: «Nada 

façais por ambição, nem por vaidade; mas, com humildade, considerai os 

outros superiores a vós mesmos, não tendo cada um em vista os próprios 

interesses, mas todos e cada um exatamente os interesses dos outros» (Fl 2, 

3-4). É a doença que nos leva a ser homens falsos e a viver um falso 

«misticismo» [...].  

A doença das bisbilhotices, das murmurações e das críticas. Trata-se 

de uma doença grave, que começa de forma simples e acaba por se 

apoderar da pessoa fazendo dela uma «semeadora de cizânia» (como 

satanás) e, em muitos casos, «homicida a sangue frio» da fama dos próprios 

colegas. É a doença das pessoas velhacas que, não tendo a coragem de 

dizer diretamente, falam pelas costas. São Paulo adverte-nos: «Fazei tudo 

sem murmurações nem discussões, para serdes irrepreensíveis e íntegros» 

(Fl 2, 14-15).  

A doença da indiferença para com os outros. Quando cada um só 

pensa em si mesmo e perde a sinceridade e o calor das relações humanas 

[...]. Quando, por ciúmes ou por astúcia, se sente alegria ao ver o outro cair, 

em vez de levantá-lo e encorajar. 

A doença da cara fúnebre, ou seja, das pessoas rudes e amargas [...] 

que tratam os outros – sobretudo aqueles considerados inferiores – com 

rigidez, dureza e arrogância [...]. O apóstolo deve esforçar-se por ser uma 

pessoa gentil, serena, entusiasta e alegre, que transmite alegria onde quer 

que esteja. Um coração cheio de Deus é um coração feliz que irradia e 

contagia com a alegria todos aqueles que estão ao seu redor: disso nos 

damos conta imediatamente!  

A doença dos círculos fechados, onde a pertença ao grupo se torna 

mais forte que a pertença ao Corpo e, em algumas situações, ao próprio 

Cristo. Também esta doença começa sempre com boas intenções, mas, com 

o passar do tempo, escraviza os membros tornando-se um cancro que 

ameaça a harmonia do Corpo e causa um mal imenso – escândalos – 

especialmente aos nossos irmãos mais pequeninos.  

A doença do lucro mundano, dos exibicionismos, quando o apóstolo 

transforma o seu serviço em poder, e o seu poder em mercadoria para obter 

lucros mundanos ou mais poder. É a doença das pessoas que procuram 

insaciavelmente multiplicar o seu poder e, para isso, são capazes de 

caluniar, difamar e desacreditar os outros; naturalmente para se exibirem e 

se mostrarem mais capazes do que os outros.  


