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“Olhou-nos com misericórdia” - É este o tema da semana dos seminários que começa no próximo 

domingo, dia 8 de Novembro e termina no domingo seguinte, dia 15. Em vésperas de iniciarmos o jubileu 

extraordinário da misericórdia, o tema escolhido para todos meditarmos nesta semana foi o olhar 

misericordioso que Deus tem sempre sobre todos nós.  

Esta semana pretende lembrar a todo o povo de Deus a responsabilidade que cabe a cada um de se 

empenhar para que haja candidatos nos nossos seminários e pré-seminário para deles poderem ser 

seleccionados aqueles que Deus efectivamente chama ao exercício do Ministério Sacerdotal. Neste 

momento, a nossa Diocese da Guarda tem cinco candidatos no Seminário Maior, mais dois candidatos em 

estágio, tem doze inscritos no pré-seminário e no seminário menor tem um candidato que, depois de 

razões reflectidas com a equipa formadora, reside, ao longo deste ano, na sua família, frequentando o 

ensino secundário e com um programa especial de acompanhamento.  

Este cenário diz-nos, de imediato, que precisamos de redobrado empenho, quer através da oração 

pelas vocações sacerdotais, quer através dos serviços da catequese e da pastoral juvenil e do 

acompanhamento dos adolescentes e jovens nas escolas, quer principalmente através de toda acção que 

nós sacerdotes desenvolvemos no exercício do próprio ministério sacerdotal, para conseguirmos os 

candidatos necessários dos quais possamos seleccionar os que o Senhor efectivamente escolhe para virem 

a ser sacerdotes.  

A necessidade de sacerdotes sentimo-la todos diariamente, na vida das comunidades. E, de facto, 

sem padres não pode haver Igreja, que se constrói principalmente na celebração da Eucaristia.  

E todos os dias nos pedem mais padres, o que temos de considerar muito positivo, pelo sentido que 

existe de que sem padres não temos a Igreja que Jesus Cristo quer e o mundo precisa.  

Ora, dos doze candidatos que temos inscritos no pré-seminário, 8 vêm de 2 arciprestados e os 

outros quatro vêm cada um de seu arciprestado. Isto quer dizer que temos na Diocese 9 arciprestados sem 

candidatos inscritos no pré-seminário ou nos seminários.  

Para acompanhar estes candidatos e promover o aparecimento de outros temos dois sacerdotes 

disponíveis prontos a colaborar com os párocos e outros agentes pastorais da Diocese. Recebem no 

Seminário aqueles que são enviados pelas comunidades e deslocam-se às mesmas comunidades para as 

acções e os contactos que forem julgados necessários.  

Ao longo desta próxima semana, em que os ofertórios em todas as assembleias dominicais 

revertem para a sustentação dos nossos seminários e pré-seminário, vamos fazer oração mais intensa para 

que o Senhor mande à Sua Igreja os padres de que ela precisa e todos nós saibamos colaborar da melhor 

maneira, cada um segundo as suas responsabilidades específicas, para a promoção das vocações 

sacerdotais.  

 


