
 

 novembro 

8-15 Nov | Semana dos Seminários: Olhou-os com misericórdia…  

9 Nov | Segunda Festa da Dedicação da Basílica de São João de Latrão. Haverá só Missa em São 
Maximiliano às 18.30.  

14Nov | Sábado ACAGRUP, Acampamento Escuteiros (todo o fim de semana).   

15 Nov | Domingo 33º Tempo Comum. Dia dos Seminários Diocesanos.  

 Tau Day, encontro nacional de jovens franciscanos. Inscrições até 5 de Nov. Tema: À 
descoberta da Misericórdia de Deus com o jovem Francisco de Assis. Lugar Alcanena. 

Semana dos Seminários  

OLHOU-OS  

COM MISERICÓRDIA ... 

A Semana Nacional dos Seminários ocorre 
neste ano de 2015 pouco tempo antes do 
início do Ano Santo da Misericórdia procla-
mado pelo Papa Francisco como um ano 
jubilar de graça para a Igreja e para a huma-
nidade. Em sintonia com a Igreja Universal, 
desejamos que o trabalho, a catequese e a 
oração pelas vocações sacerdotais, pelos 
seminários e pelos sacerdotes nasçam da 
certeza de que Deus é misericordioso com 
todos os seus filhos. (…) 

O sacerdote, homem chamado e escolhido 
de entre os outros homens, é fruto do olhar 
misericordioso de Jesus, que quer salvar a 
todos. Não se trata de alguém perfeito, irre-
preensível e santo, mas de alguém para 
quem o Senhor olhou com misericórdia, 
sem explicação nem motivação compreensí-
veis. 

A vocação sacerdotal somente se compre-
ende no contexto deste mistério do amor 
de Deus, que não se explica nem se justifica, 
mas que simplesmente se manifesta. (…) 

Senhor Jesus, 

Ao passares junto a nós, 

Olhas-nos com misericórdia, 

Chamas-nos e escolhes-nos. 

Concede-nos a graça de, seduzidos,  

Nos erguermos para Te seguir. 

Que o Teu olhar misericordioso 

Dê, aos sacerdotes, a fidelidade, 

Aos seminaristas, amor à vocação, 

Aos jovens, alegria para o caminho. 

Senhor Jesus,  

concede a toda a Igreja, 

felizes e santas vocações sacerdotais. 

Ámen 

D. Virgílio do Nascimento Antunes 
Bispo de Coimbra 

Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios 

No próximo Domingo, dia 
15 de Novembro, a folha 
paroquial fica suspensa.  
Regressa no dia 22. 

“A viagem mais longa é a viagem interior” 
 

Dag Hammarskjöld, um grande tecelão da paz,  
in Traços de caminho   

 

 

Entramos na Semana dos Seminários (8-15 Nov.). 

Uma boa oportunidade para refletirmos sobre algumas 
provocações. 
Os Seminários mudaram, mas no nosso imaginário talvez sejam ainda aquelas estruturas fechadas, 
tipo internato, onde são “criados” padres… uma espécie de “aviário”! Fico com este género de animal 
de criação, para não ofender ou ridiculizar a categoria a que pertenço. 
Esquecemos que com a revolução económica e cultural dos anos ‘70 e ‘80 do século passado, os se-
minários sofreram uma forte crise e graves hemorragias (saídas de seminaristas e padres). Também 
com a progressiva diminuição da natalidade nas últimas décadas e com a transformação das famílias, 
na sociedade pós-moderna, os seminários acabaram por se esvaziar. 
Contudo, não morreram! Das muitas cinzas, há sempre novas chamas que reacendem e algo de novo 
que nasce! 
Há dias, tivemos a visita dos seminaristas do Seminário de Caparide, 17 jovens, de dez dioceses dife-
rentes, acompanhados por um dos formadores, o Pe. Hugo Gonçalves. 
Fiquei a pensar como e quanto mudou o perfil do Seminário e dos Seminaristas. Antigamente os se-
minaristas eram todos da mesma área geográfica bem circunscrita; hoje chegam de perto e de longe, 
do bairro ao lado e de um País africano ou da Índia. Quanto à vida entre as paredes do Seminário, 
não contempla apenas a formação académica e espiritual - ao ritmo do «reza e estuda!» - mas inte-
gra, também, a dimensão humana, afectiva, relacional e pastoral…  
Os jovens não vivem só de liturgias “correctas e perfeitas”, mas são enviados às “periferias” da Dioce-
se para conhecer de perto - tipo «vinde e vede» - a vida dos padres e os desafios missionários, en-
trando em contacto com a vida real das pessoas. 
Não vivem em “hortus conclusus” (jardins fechados), mas vão conhecendo a fecundidade e os caris-
mas das congregações e dos movimentos laicais. Deste modo, a vida de oração, o estudo da Sagrada 
Escritura, as relações comunitárias, o serviço nos hospitais ou nas paróquias, o contacto com os po-
bres e até o mundo das redes sociais… entram num todo formativo, o projecto, que dá um novo ros-
to aos seminários de hoje. 
Porém, não é uma novidade que aparece agora, de repente e do nada, é o fruto de toda aquela mu-
dança - feita de crises, sonhos, experiências, tentativas e também desilusões - provocada pelo Concí-
lio Vaticano II nestes cinquenta anos.  
Também os Seminários cavalgam a onda missionária de chegar a todos!  

Frei Fabrizio    

2015 



Salmo 145  «Ó minha alma louva o Senhor». 
 

1ª Leitura – Primeiro Livro dos Reis (1 Reis 17,10-16) 
«Do seu punhado de farinha, a viúva fez um pãozinho 
e trouxe-o a Elias» .   
 

2ª Leitura - Epístola aos Hebreus (Hebr 9, 24-28) 
«Cristo ofereceu-Se uma só vez para tomar sobre Si os 
pecados de muitos». 

Evangelho segundo São Marcos (Mc 12,38-44)  

Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo:  

«Acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas 

vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar 

os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros luga-

res nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, com 

pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma 

sentença mais severa».  

Jesus sentou-Se em frente da arca do tesouro a observar 

como a multidão deitava o dinheiro na caixa.  

Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma 

pobre viúva e deitou duas pequenas moedas, isto é, um 

quadrante.  

Jesus chamou os discípulos 

e disse-lhes: «Em verdade 

vos digo: Esta pobre viúva 

deitou na caixa mais do 

que todos os outros. Eles 

deitaram do que lhes so-

brava, mas ela, na sua 

pobreza, ofereceu tudo o 

que tinha, tudo o que pos-

suía para viver».  

32º DOMINGO DO TEMPO COMUM - B -  Mc 12,38-44 

“Esta pobre viúva deu 

mais do que todos” 

Jesus, tens olhos bons,  

que sabem distinguir  entre 
a verdadeira generosidade  
e a vaidade descarada. 
Deveras,  
só os pobres são capazes de 
uma autêntica solidariedade, 
porque partilham renunciando 
ao que é necessário. 
Só eles vivem a loucura do amor 
que oferece tudo sem cálculos.  
Ensina-me, Senhor,  
a ser como a viúva,  
a não dar-te os restos, mas sim  
o coração da minha existência,  
a pôr-te no centro  
e não na periferia  
dos meus pensamentos. 
Ensina-me a partilhar  
com os necessitados,  
não apenas as sobras,  
a roupa já gasta  
ou já fora da moda,  
mas o que tenho na despensa  
e no roupeiro.  
Abre a minha alma, Senhor,  
à alegria autêntica,  
a que se experimenta   
no dar mais do que no receber. 

Ámen. 
A ternura salva o mundo 

EM DESTAQUE 

A morte não é  
uma questão  
privada  
Por ocasião da Comemoração dos Fiéis Defun-
tos, saíram vários artigos sobre o tema da 
morte, do luto e até das indicações da Igreja 
sobre a cremação. Acho que como cristãos não podemos deixar passar ao lado 
de uma das obras de misericórdia corporal: «Dar sepultura aos mortos!». 

Na homilia no Cemitério da cidade de Turim, o Bispo daquela cidade afirmou: «A cultu-
ra que nos rodeia, quer privatizar a morte e exaltar tipologias e práticas funerárias co-
mo a dispersão das cinzas e o guardar da urna em casa ou lugares privados, menospre-
zando o cemitério como lugar privilegiado de sepultura».  

Em Portugal a Igreja Católica deixa aos fiéis a liberdade de escolher a cremação do seu 
próprio corpo, embora prefira o “costume tradicional” da sepultação, dado que este 
gesto “imita melhor a sepultura do Senhor” . 

Em 2006 foi publicado em Portugal o novo Ritual das Exéquias, com a principal novida-
de da presença de um capítulo especialmente orientado para o caso em que se faz a 
cremação do cadáver.  Neste documento é reafirmada a doutrina que “recomenda 
vivamente que se conserve o piedoso costume de sepultar os corpos dos defuntos, 
mas não proíbe a cremação, a não ser que tenha sido preferida por razões contrárias à 
doutrina cristã". Já o cânone 1184 afirma que “devem ser privados de exéquias ecle-
siásticas” os que escolheram a cremação do próprio corpo, “por razões contrárias à fé 
cristã”. 

Perante tantos rituais e formas caricatas de celebrar o momento da despedida, onde 
também as agências funerárias têm graves responsabilidades, como quando aceitam  
dar voltas pela cidade com o cortejo fúnebre para passar diante da casa do defunto ou 
de alguma instituição, ou marcar celebrações em qualquer hora sem ter em nenhuma 
conta as normas litúrgicas, (e aqui também os horários dos cemitérios não ajudam, 
parecem centros comerciais com horário continuado), são sinais de uma morte cele-
brada ao sabor das vontades privadas e não à luz da fé em Cristo ressuscitado. 

As capelas mortuárias, os cemitérios e as salas dos crematórios deveriam ser lugares 
«de comunhão e de comunidade» e não lugares de convívio onde se fala de tudo e de 
todos, fumando dentro e fora de lugares que ainda são «espaços sagrados», de oração 
e de meditação, ou pelo menos de silêncio que ajuda a sarar as feridas pela perda de 
um familiar ou de uma pessoa amiga.  


