Ação de Apadrinhamento das Dioceses da Alemanha
Informações gerais
1. O que é a Ação de Apadrinhamento
A Ação de Apadrinhamento nasceu no ano 1963 do desejo dos bispos da Alemanha em colaborar
para a formação de futuros sacerdotes na América Latina e no Caribe. A esta iniciativa uniram-se
pessoas dispostas a contribuir economicamente e acompanhar com as suas orações:
as madrinhas e os padrinhos.
As dioceses alemãs desenvolvem a Ação de Apadrinhamento com a colaboração de Adveniat. Em
algumas dioceses foi possível desenvolver um vínculo especial com a igreja em vários países da
América Latina e do Caribe.
É através do compromisso das madrinhas e dos padrinhos, da contribuição das dioceses alemãs e de
subsídios complementares da Adveniat que se forma o fundo da Ação de Apadrinhamento

2. A quem se ajuda
A Ação de Apadrinhamento apoia dioceses necessitadas através de subsídios enviados a seminários
maiores na América Latina e no Caribe. O montante depende do número de candidatos ao
sacerdócio que se encontram na etapa dos estudos teológicos.
As conferências episcopais elaboraram uma classificação das dioceses que permite diferenciar a
contribuição segundo a necessidade de cada uma. Também podem ser consideradas congregações
religiosas.
Não se pode conceder esta ajuda para estudantes nos anos preparatórios (p. ex. Propedêutico),
durante os anos que precedem ao estudo de teologia (p. ex. Filosofia) ou durante o ano pastoral ou
de práticas. Além disso, também não se subvencionam dioceses, congregações ou movimentos que
não foram classificados como necessitados.

Quem pode apresentar uma solicitação
O reitor de um seminário maior ou de um seminário maior de uma congregação na América Latina
ou no Caribe pode apresentar não só, uma solicitação de ajuda a Adveniat para todos os estudantes
de teologia que vivem e estudam no seminário que ele dirige, mas também para aqueles que vivem
no seminário e estudam fora, por exemplo numa universidade. Seria conveniente considerar no
pedido também os estudantes que precedem de outras dioceses ou congregações.
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Dados que deve conter o pedido
Para apresentar um pedido ou informação podem guiar-se pelo formulário que Adveniat tem à
disposição. O pedido deve conter os seguintes dados:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nome e endereço exato do seminário e nome do reitor
Indicação do ano de estudo para o qual se faz o pedido
Nome e data de nascimento de cada seminarista
Indicação exata do ano do curso de teologia de cada seminarista
Indicação da diocese ou congregação religiosa à qual pertence cada seminarista
Indicação do ano da provável ordenação sacerdotal
Indicação das mudanças com relação ao ano anterior: p. ex. desistência, ano de prática,
noviciado ou ordenação sacerdotal
Assinatura do reitor do seminário com a qual atesta a veracidade dos dados e também que
os bispos responsáveis pelos seminaristas provenientes de outras das dioceses foram
informados sobre o pedido
Assinatura do Bispo em sob cuja responsabilidade ou jurisdição está situado o seminário. No
caso de um seminário maior de uma congregação é necessária a assinatura do superior
provincial.

Informação
É muito interessante e de vital importância para a Ação de Apadrinhamento que, de vez em quando,
compartilhem connosco, através de relatos ou fotos, detalhes sobre a vida do seminário e dos
seminaristas, sobre as suas preocupações, alegrias e realizações. Estas informações ajudam no
contínuo despertar do interesse daqueles que patrocinam o nosso trabalho e a promover o
intercâmbio com respeito à vida da Igreja e em particular o aumento das vocações sacerdotais.
Ao mesmo tempo também é de grande interesse para as madrinhas e para os padrinhos, que se
comprometeram a dar uma cota mensal, saber se houve ordenações no ano anterior.
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