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Resumen 

 

O presente trabalho tem como finalidade mostrar os grandes desafios que a 

Formação presbiteral enfrenta no mundo pós moderno. Todo o escrito 

perpassa para responder à pergunta de como o Presbítero deve viver e superar 

as mais diversas tentações em seu ministério. Devido ás normas impostas do 

mundo pós moderno, se tornou difícil uma formação mais íntegra. A 

sociedade por estar defasada em seus valores, repercute negativamente na 

maneira de viver. Isso atinge também a maneira de ser do Presbítero. Por isso 

o cuidado deve ser essencial para o equilíbrio e não deixar-se levar pelo vazio 

que prega a modernidade. O presbítero sendo um ser humano como tantos 

deve ficar atento ao que é próprio de seu chamado. Isso para que ele não se 

torne apenas mais um número no meio de milhares de pessoas. Ele deve ser a 

diferença na fé em um mundo que não crê. Deve ser uma direção em um 

mundo sem rumos. Deve ser a certeza de viver valores autênticos em um 

mundo que recicla valores a cada pequeno especo de tempo. Contudo, cuidar 

de sua vida pessoal é muito importante. Isto requer cuidar de sua vocação, 

aprimorando uma intimidade grande com Deus. As pessoas veem nele a 

presença de Jesus, por isso a relação íntima com Ele para que as pessoas 

sigam e acreditem em suas palavras como sendo as do Mestre. Cuidar da 

espiritualidade é primordial para que as pessoas reconheçam as ações de 

Jesus. Também o cuidado com o celibato, para ser indiviso na doação à 

Igreja.O presbítero deve ser um homem de Deus para que as pessoas 

encontrem nele a paz que o mundo não mais oferece. Deve ser instruído pelos 

documentos da Igreja para ter uma maior aproximação com o povo sem 

deixar de lado a riqueza teológica que o orienta e o conduz. O sentido de sua 

entrega indivisa deve ser a sua comunidade. 
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