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palavra …
DIA DOS SEMINÁRIOS:
UMA OPORTUNIDADE A NÃO PERDER
O dia dos Seminários é sempre uma oportunidade para rezar e reflectir
sobre a «saúde do coração» da nossa diocese. Com efeito, foi assim que
o Concílio Vaticano II lhe chamou: «coração» (OT 5).
Rezar. No mistério da relação de alguém com Deus, mais do que pesarem os motivos racionais (o que é ou não melhor para o meu futuro?),
ou aqueles emocionais (gosto? Sinto-me bem?), devem pesar, principalmente, aqueles outros que só a oração é capaz de dar: é da vontade
de Deus? E se isso sucede com todos os cristãos, acontece muito particularmente com aqueles rapazes que um dia se interrogaram: «é da
vontade de Deus que eu me consagre totalmente ao serviço d’Ele e da
Sua Igreja, como Padre?» Se eles precisam de rezar a resposta de vida
que hão-de dar a esta interrogação, necessitam igualmente que todos os
outros, cristãos como eles e com eles, rezem para que a vontade de
Deus não caia, como tantas vezes tem sucedido, em «saco roto».
Reflectir. O dia dos Seminários convida-nos também a pensar. A pensar na Igreja que somos – aquela mesma Igreja dos Apóstolos, ainda
que noutro contexto cultural e noutra época da história, mas que hoje,
como outrora, não pode passar sem aquele que celebre para ela a Eucaristia, que a ajude a discernir profeticamente o seu lugar no mundo de
hoje, e que, em nome do Bom Pastor, a conduza em direcção à eternidade.
Por fim, o dia dos Seminários é ainda uma boa oportunidade para tomar
resoluções (dirijo-me particularmente aos mais jovens): é um dia para
que a Palavra de Deus - ela que chega até nós e nos converte – nos
interpele: o teu coração está disponível e aberto para aquilo que Deus te
quer pedir? Será que já alguma vez escutaste o chamamento do
Senhor? Então porque esperas para dar o passo?
Com comunidades cujo coração bate ao ritmo do coração da diocese,
na oração, na reflexão e na acção, podemos estar certos: não nos faltarão os pastores de que precisamos. Saúda-vos com amizade o
P. Nuno Brás da Silva Martins
Reitor do Seminário dos Olivais
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Mensagem da Semana dos Seminários 2009
Presença e Esperança
1. Temos seminários em quase todas as dioceses de Portugal e em muitos
dos institutos religiosos. Os seminários são instituições que inscrevem no
chão sagrado dos seus edifícios as marcas do tempo e da história e elevam nos traços que exteriormente os identificam os sinais da presença da
Igreja.
Alguns destes seminários trazem consigo a memória viva de muitos séculos; outros mais recentes afirmam-se nos primeiros passos que agora
começam a dar. […]
Os seminários existem para formar sacerdotes da Igreja, como pastores
segundo o Coração de Cristo, o bom Pastor. Permanecem instituições
necessárias e no contexto presente da formação são mesmo insubstituíveis.
Os seminários não são apenas as casas com mais ou menos história, com
mais ou menos beleza. Os seminários são os alunos, os formadores e
quantos ali trabalham, rezam e colaboram tantas vezes como beneméritos
anónimos, discretos e activos. Os seminários são escolas ao modo da
escola do Mestre onde se aprende a ser discípulo de Jesus e onde se preparam os apóstolos de hoje.
Vemos surgir no nosso tempo paradigmas novos de formação sacerdotal
e seminários com percursos específicos, centrados na comunhão eclesial
e no acolhimento das orientações da Igreja. Sentimos que nesta necessária abertura ao Espírito, que é alma da Igreja, todos somos chamados a
assumir os seminários e a formação dos novos sacerdotes como uma missão essencial da vida dos cristãos e das comunidades.
2. O Santo Padre Bento XVI convida-nos a viver este ano como Ano
Sacerdotal, na evocação dos 150 anos da morte do Santo Cura d’Ars.
Muitas das iniciativas pensadas e programadas para a vivência deste Ano
Sacerdotal gravitam em torno do Seminário, daí nascem e daí se projectam em toda a Igreja, verdadeiro povo sacerdotal.
A fidelidade do sacerdote, aprendida e renovada diariamente na fidelidade de Cristo é não apenas o lema deste Ano Sacerdotal mas certamente

uma das afirmações mais belas da Igreja e um dos testemunhos mais válidos a fazer surgir novas vocações e a ajudar a perseverança daqueles que
se sentem chamados.
O amor pelos seminários, expresso em gestos de oração, de afecto e de
generosidade, afirma um belo testemunho de vida eclesial, constitui um
sinal de gratidão pelo bem ali realizado, faz despertar a gratidão por
quantos ali dedicadamente trabalham, torna presente diariamente os
seminários na vida dos sacerdotes e abre os seminários às comunidades
cristãs.
O Ano Sacerdotal deve levar cada vez mais os sacerdotes aos seminários
e deve aproximar os seminários das comunidades cristãs.
É nesta comunhão e nesta proximidade que cada sacerdote se revigora e
fortalece também e que as comunidades se apercebem do valor do seminário como presença e esperança no coração da Igreja.
Esta Semana dos Seminários vivida em pleno Ano Sacerdotal tem certamente mais afirmado ainda este carisma vocacional para fazer despertar
na Igreja, povo sacerdotal, vocações para a vida sacerdotal. […]
3. A Comissão Episcopal Vocações e Ministérios escolheu como lema
desta Semana dos Seminários: Palavra que chama e envia.
A Palavra de Deus é a fonte inesgotável da vocação e alimento de vida
para tantos jovens.
Os seminários são tempo de escuta desta “palavra que chama e envia” e
espaço onde ressoa a voz do Mestre.
Na escuta atenta da Palavra de Deus, rezada, celebrada, vivida e testemunhada, e no acolhimento dócil da voz do Mestre sentimos que é Jesus que
nos chama a segui-LO, como outrora aos primeiros discípulos, e nos
envia a testemunhar com fidelidade e ousadia as razões da nossa esperança e a alegria da Boa Nova do Reino. […]
4. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, nos anime na fidelidade e nos fortaleça na alegria e na comunhão para que os seminários sejam
cada vez mais uma presença de graça, de bênção e de santidade no coração das nossas dioceses e na formação dos nossos presbitérios e um sinal
de esperança na renovação da Igreja.
+António Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro

Calendário Paroquial

Acções Comunitárias
Dia

Local

Hora

Vigília Oração (Acólitos,
MEC, Leitores e Cantores)

20 Novembro

Sexta

Igreja S.
João Deus

21.30

Conselho alargado da Família

21 Novembro

Sábado

Centro

17.30

Local

Hora

Acções Sectoriais
Dia
Conselho Pastoral Liturgia

14 Novembro

Sábado

Centro

17.30

Reunião Pastoral Saúde

18 Novembro

Quarta

Centro Dia

16.30

Reunião Equipa CPM

20 Novembro

Sexta

Centro

21.00

Acontece …

21 de Novembro - Aniversário
Início da actividade evangelizadora dos Dominicanos na Comunidade de Waco Kungo
LEITURAS

15 - XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
DIA DOS SEMINÁRIOS DIOCESANOS - OFERTÓRIO PARA OS SEMINÁRIOS
Dan. 12, 1-3
Sal. 15
Hebr. 10, 11-18
Mc. 13, 24-32
Semana I do Saltério

16 - 2ª Feira - 1Mac. 1, 10-64
17 - 3ª Feira - 2Mac. 6, 18-31
18 - 4ª Feira - Act. 28, 11-31
19 - 5ª Feira - 1Mac. 2, 15-29
20 - 6ª Feira - 1Mac. 4, 36-59
21 - Sábado - Zac. 2, 14-17

Dan. 7, 13-14

Sal. 118
Sal. 3
Sal. 97
Sal. 49
Sal. 1Cor. 29
Sal. Lc. 1

Lc. 18, 35-43
Lc. 19, 1-10
Mt. 14, 22-33
Lc. 19, 41-44
Lc. 19, 45-48
Mt. 12, 46-50

Sta. Isabel da Hungria

Apresentação de Nª Senhora

22 - XXXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
Sal. 92
Ap. 1, 5-8
Jo. 18, 33b-37
Semana II do Saltério
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