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Caríssimo Senhor Padre 

Caríssimo Senhor Diácono 

  

  

De 11 a 18 de novembro vivemos a Semana dos Seminários. Somos 

convidados a olhar com realismo, responsabilidade e compromisso o desafio 

de preparar “os padres de amanhã” e a recordar o nosso tempo de formação 

no Seminário. Em primeiro lugar, confiamos e esperamos no Senhor, que 

nos chamou a nós e continua a chamar; em segundo, queremos ajudar os 

jovens a discernir a sua vocação, a receber uma adequada preparação, tendo 

em conta as características dos tempos em que vivemos e o valor perene do 

Evangelho. 

Peço encarecidamente, junto das comunidades que lhe estão 

confiadas, das famílias, dos grupos e movimentos que acompanha, proponha 

o desafio de olhar para a vocação sacerdotal como uma possibilidade. Aos 

jovens com “inquietação vocacional” proponha “o caminho belo e exigente 

de amadurecimento humano, preparação intelectual, aprofundamento 

espiritual e sobretudo de configuração com Cristo”.  

Nesta semana reze especialmente pelo nosso Seminário, nas 

eucaristias peça concretamente pelos nossos seminaristas, pré-seminaristas, 

equipas formadoras e presbitério. Interpele a comunidade a ter esta prece. 

Temos dez seminaristas, que Deus nos conceda a graça de ter mais, 

plasmados segundo a imagem e Cristo Bom Pastor.  

A amizade, carinho e generosidade das nossas comunidades para com 

o Seminário é notável, agradecemos e reconhecemos esta partilha - 

económica, de produtos da terra e outros – só graças a ela conseguimos fazer 

face às despesas de uma casa grande, como é o Seminário. Diga às suas 

comunidades: o Seminário agradece todas as ajudas e reza por todos aqueles 

que, no seu silêncio e preocupação, como S. José, ajudam a que o menino 

cresça fisicamente e em sabedoria. Gentilmente peço, providencie para que 

nada se estrague, informando o Seminário sobre os peditórios realizados, ou 

pedindo a alguém da paróquia para entregar os géneros desse peditório no 

Seminário.   

 

Invocando a proteção e amor paternal de São José, 

Despeço-me com amizade 

  

Pe. António Magalhães 
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