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Caríssimos irmãos Bispos,

Queridos sacerdotes, consagrados, consagradas, seminaristas,

Prezadas famílias, queridos amigos colombianos!

A alegoria da videira verdadeira, que acabamos de ouvir no Evangelho de 
João, situa-nos no contexto da Última Ceia de Jesus. Naquele clima de in-
timidade, de uma certa tensão mas carregada de amor, o Senhor lavou os 
pés dos seus discípulos, quis perpetuar a sua memória no pão e no vinho, e 
também abriu profundamente o seu coração àqueles que mais amava.

Naquela primeira noite «eucarística», naquele primeiro ocaso, Jesus, depois 
do gesto de serviço, abre-lhes o seu coração; entrega-lhes o seu testamen-
to. E, como naquele Cenáculo continuaram depois a reunir-se os Apóstolos, 
com algumas mulheres e Maria, a Mãe de Jesus (cf. At 1, 13-14), assim aqui 
hoje, neste lugar, nos reunimos nós para O escutar e para nos escutarmos. 
A Irmã Leidy de São José, Maria Isabel e o Padre Juan Felipe deram-nos o 
seu testemunho... e cada um de nós que aqui está poderia também contar a 
sua história vocacional. E, em comum, todos temos a experiência de Jesus 
que veio ao nosso encontro, nos precedeu e assim nos «cativou» o coração. 
Como diz o Documento de Aparecida, «conhecer a Jesus é o melhor presente 
que qualquer pessoa pode receber; tê-Lo encontrado foi o melhor que ocor-
reu em nossas vidas, e fazê-Lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa 
alegria» (n. 29), a alegria de evangelizar.

Muitos de vós, jovens, descobristes este Jesus vivo nas vossas comunida-
des; comunidades com um ardor apostólico contagioso, que entusiasmam 
e fascinam. Onde há vida, fervor, paixão de levar Cristo aos outros, surgem 
vocações genuínas; é a vida fraterna e fervorosa da comunidade que des-
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perta o desejo de se consagrar inteiramente a a Deus e à evangelização (cf. 
Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 107). Por natureza, os jovens vivem 
inquietos, à procura. Ou estou errado? Aqui quero deter-me um momento 
para vos referir uma recordação triste (é apenas um parêntese). É verda-
de que os jovens vivem, naturalmente, inquietos; mas esta sua inquietação 
muitas vezes é desencaminhada, destruída pelos sicários da droga. E Me-
dellín traz-me à mente esta recordação: muitas vidas jovens destroçadas, 
descartadas, destruídas. Convido-vos a lembrar, a acompanhar este cortejo 
lutuoso, a pedir perdão para quem destruiu as aspirações de tantos jovens, 
pedir ao Senhor que converta os seus corações, para que acabe esta derrota 
da humanidade jovem. Por natureza, os jovens vivem inquietos, à procura, e, 
apesar de assistirmos a uma crise do compromisso e dos laços comunitários, 
são muitos os jovens que, à vista dos males do mundo, se mobilizam conjun-
tamente e se dedicam a diferentes formas de militância e voluntariado. São 
muitos. E alguns, sim, são católicos praticantes, muitos, porém, são católicos 
de «água de rosas» – como dizia a minha avó –; outros não sabem se acre-
ditam ou não... Mas esta inquietação leva-os a fazerem algo pelos outros, 
esta inquietação enche o voluntariado em todo o mundo de rostos jovens. O 
que é preciso é encaminhar bem a inquietação. Quando o fazem por amor de 
Jesus, sentindo-se parte da comunidade, tornam-se «caminheiros da fé», 
felizes por levar Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça, a cada canto da 
terra (cf. ibid., 107). E quantos O levam, mesmo sem saber que O estão a 
fazer! É esta riqueza de ir pelas estradas servindo, ser caminheiros duma fé 
que talvez nem eles próprios compreendem completamente; é testemunho, 
um testemunho que nos abre à ação do Espírito Santo que entra e trabalhará 
nos nossos corações.

Numa das minhas viagens que me levou à Jornada da Juventude na Poló-
nia [Cracóvia 2016], num almoço que tive com os jovens - com 15 jovens e 
o Arcebispo – um perguntou-me: «Que posso dizer a um meu companheiro, 
jovem, que é ateu, que não crê? Que argumentos posso propor-lhe?» E veio-
-me espontaneamente esta resposta: «Olha! A última coisa que deves fazer 
é dizer-lhe qualquer coisa!» O jovem ficou surpreendido… Começa a fazer, 
começa a comportar-te de maneira tal que a inquietação, que ele tem dentro 
de si, o torne curioso e te interrogue; e, quando te pede o teu testemunho, 
então podes começar a dizer qualquer coisa. Como é importante este ser 
caminheiros, caminheiros da fé, caminheiros da vida!

A videira mencionada por Jesus no texto que foi proclamado é a videira que 
é todo o «povo da aliança». Profetas como Jeremias, Isaías e Ezequiel re-
ferem-se a ele comparando-o a uma videira; e o próprio Salmo 80 canta-o 
dizendo: «Arrancaste uma videira do Egito (...). Preparaste-lhe o terreno; ela 
foi deitando raízes e acabou por encher toda a terra» (vv. 9.10). Às vezes ex-



pressam a alegria de Deus pela sua videira; outras, a sua cólera, desilusão 
e enfado; jamais, jamais Deus Se desinteressa da sua videira, nunca deixa 
de sofrer com os seus extravios – se me extravio, Ele sofre no seu coração – 
nunca deixa de vir ao encontro deste povo que, quando se afasta d’Ele, fica 
ressequido, arde e se destrói.

Como é a terra, o alimento, o suporte onde cresce esta videira na Colômbia? 
Em que contextos são gerados os frutos das vocações de especial consagra-
ção? Certamente em ambientes cheios de contradições, de luzes e sombras, 
de situações relacionais complexas. Gostaríamos de contar com um mundo 
de famílias e vínculos mais serenos, mas somos parte desta mudança epo-
cal, desta crise cultural; e é no meio dela, contando com ela, que Deus conti-
nua a chamar. E não comecem a dizer: «É certo que não há muitas vocações 
de especial consagração, porque, claro, com esta crise que estamos a vi-
ver...» Sabeis o que é isto? É um conto de fadas! Claro? Mesmo no meio desta 
crise, Deus continua a chamar. Seria quase ilusório pensar que todos vós 
ouvistes a chamada do Senhor no seio de famílias sustentadas por um amor 
forte e cheio de valores como a generosidade, o compromisso, a fidelidade e 
a paciência (cf. Francisco, Exort. ap. Amoris laetitia, 5). Alguns, sim! Mas não 
todos. Algumas famílias serão assim; quisera Deus que fossem muitas! Mas, 
ter os pés por terra significa reconhecer que os nossos percursos vocacio-
nais, o despertar da vocação de Deus, estão mais perto daquilo que já apa-
rece narrado na Palavra de Deus e que a Colômbia bem conhece: «um rasto 
de sofrimento e sangue (…). A violência fratricida de Caim contra Abel e os 
vários litígios entre os filhos e entre as esposas dos patriarcas Abraão, Isaac 
e Jacob, passando pelas tragédias que cobrem de sangue a família de David, 
até às numerosas dificuldades familiares que regista a história de Tobias 
ou a confissão amarga de Job abandonado» (Ibid., 20). E, desde o início, foi 
assim: não penseis na situação ideal; esta é a situação real. Deus manifesta 
a sua proximidade e a sua eleição, onde quer, na terra que quer, na situação 
em que está naquele momento, com as contradições concretas, como Ele 
quer. Ele muda o curso dos acontecimentos, chamando homens e mulheres 
na fragilidade da história pessoal e comunitária. Não tenhamos medo des-
ta terra complexa! Ontem à noite, uma menina portadora de deficiência, no 
grupo que me deu as boas-vindas, que me acolheu na Nunciatura, disse que, 
no núcleo do humano, existe a vulnerabilidade, e explicava porquê. E veio-me 
à mente perguntar-lhe: «Somos todos vulneráveis?» – «Sim, todos». «Mas 
existe alguém que não seja vulnerável?» E ela respondeu: «Deus». Mas Deus 
quis fazer-Se vulnerável, quis sair a caminhar connosco pela estrada, viver 
a nossa história como era; quis fazer-Se homem no meio duma contradição, 
no meio de algo incompreensível, com o consentimento duma jovem que não 
compreendia mas obedece e dum homem justo que seguiu o que lhe fora 
mandado; mas tudo isto no meio de tantas contradições. Não tenhais medo 



desta terra complexa! Deus sempre fez o milagre de gerar cachos bons, e 
também boas torradas para o café da manhã. Que não faltem vocações em 
nenhuma comunidade, em nenhuma família de Medellín! E, quando no café 
da manhã encontrardes uma destas belas surpresas, dizei: «Ah, que bom!  
E Deus será capaz de fazer algo de mim?» Interrogai-vos, antes de a comer-
des! Interrogai-vos.

E esta videira – que é a de Jesus – tem a caraterística de ser a verdadeira. Ele 
já usara este adjetivo noutras ocasiões, segundo o Evangelho de João: a luz 
verdadeira, o verdadeiro pão do céu, o testemunho verdadeiro. Ora, a verdade 
não é algo que recebemos, como o pão ou a luz, mas algo que brota de den-
tro. Somos povo eleito para a verdade, e a nossa vocação deve acontecer na 
verdade. Se somos ramos desta videira, se a nossa vocação está enxertada 
em Jesus, não há lugar para o engano, a hipocrisia, as opções mesquinhas. 
Todos devemos estar atentos para que cada ramo sirva para o que se preten-
dia: para dar fruto. Eu… estou pronto a dar fruto? Desde o início, as pessoas a 
quem cabe a tarefa de acompanhar os percursos vocacionais deverão motivar 
para a reta intenção, isto é, um desejo autêntico de configurar-se com Jesus, 
o pastor, o amigo, o esposo. Quando os percursos não são alimentados pela 
seiva verdadeira que é o Espírito de Jesus, então experimentamos a secura e 
Deus descobre, com tristeza, aqueles sarmentos já mortos. As vocações de 
especial consagração morrem quando querem nutrir-se de honrarias, quan-
do são impelidas pela busca de tranquilidade pessoal e promoção social, 
quando a motivação é «subir de categoria», apegar-se a interesses materiais 
chegando mesmo ao erro da avidez de lucro. Já disse noutras ocasiões mas 
quero repeti-lo aqui porque verdadeiro e certo (não o esqueçais!): o diabo 
entra pela carteira. Sempre. Isto não diz respeito apenas ao início, todos nós 
devemos estar atentos porque a corrução nos homens e mulheres que estão 
na Igreja começa assim, pouco a pouco, e depois – o próprio Jesus no-lo diz 
– lança raízes no coração e acaba por desalojar Deus da própria vida. «Não 
podeis servir a Deus e ao dinheiro» (Mt 6, 24; cf. v. 21). Jesus disse: «Não se 
pode servir a dois senhores». Dois senhores… é como se houvesse dois se-
nhores no mundo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus dá o título 
de «senhor» ao dinheiro. Que significa isto? Que, se te prende, não te deixa ir 
embora: será o teu senhor a começar do teu coração. Atenção! Não podemos 
aproveitar-nos da nossa condição religiosa e da bondade do nosso povo para 
sermos servidos e obter benefícios materiais.

Há situações, estilos e opções que manifestam os sinais da secura e da mor-
te. E, quando isso acontece, retardam o fluxo da seiva que alimenta e dá vida. 
O veneno da mentira, da dissimulação, da manipulação e do abuso do povo de 
Deus, dos mais frágeis e especialmente dos idosos e das crianças não pode 
ter lugar na nossa comunidade. Quando um consagrado, uma consagrada, 



uma comunidade ou uma instituição (seja a paróquia ou outra qualquer) es-
colhe seguir este estilo, é um ramo seco; é suficiente sentar-se e aguardar 
que Deus venha cortá-lo.

Mas Deus não se limita a cortar; a alegoria continua dizendo que Deus poda a 
videira das imperfeições. É tão bela a poda! Faz doer, mas é bela. A promessa 
é que daremos fruto, e fruto em abundância, como o grão de trigo, se for-
mos capazes de nos entregar, de dar livremente a vida. Na Colômbia, temos 
exemplos de que isto é possível. Pensemos em Santa Laura Montoya, uma 
religiosa admirável cujas relíquias se encontram aqui. Ela, a partir desta 
cidade, se prodigou numa grande obra missionária a favor dos indígenas de 
todo o país. Quanto nos ensina esta mulher consagrada de entrega silencio-
sa, abnegada sem outro interesse senão manifestar o rosto materno de Deus! 
Da mesma forma, podemos recordar o Beato Mariano de Jesús Euse Hoyos, 
um dos primeiros alunos do Seminário de Medellín, e outros sacerdotes e 
religiosas colombianos, cujos processos de canonização já foram introduzi-
dos; bem como muitos outros, milhares de colombianos anónimos, que, na 
simplicidade da sua vida diária, souberam entregar-se pelo Evangelho e que 
guardais com certeza na vossa memória servindo como estímulo de entrega. 
Todos nos mostram que é possível seguir fielmente a chamada do Senhor, 
que é possível dar muito fruto, mesmo agora, neste tempo e neste lugar.

A boa notícia é que Ele está disposto a limpar-nos; a boa notícia é que não 
somos ainda uma «obra acabada», estamos ainda no «processo de fabrica-
ção» e como bons discípulos estamos a caminho. E como é que Jesus corta 
os fatores de morte que se aninham na nossa vida e distorcem a vocação? 
Convidando-nos a permanecer n’Ele; permanecer não significa apenas estar, 
mas indica manter uma relação vital, existencial, de absoluta necessidade; é 
viver e crescer em união fecunda com Jesus, fonte de vida eterna. Permane-
cer em Jesus não pode ser uma atitude meramente passiva ou um simples 
abandono sem consequências na vida diária. Tem sempre consequências, 
sempre. E deixai-me propor-vos – já está a ficar um pouco longo? [gritam: 
«Não!»] Naturalmente nunca me diríeis «sim» e por isso não me fio de vós! – 
deixai-me propor-vos três modos de tornar efetivo este permanecer, que vos 
podem ajudar a permanecer em Jesus.

1. Permanecemos em Jesus tocando a sua humanidade:

Com o olhar e os sentimentos de Jesus, que contempla a realidade não como 
juiz, mas como bom samaritano; que reconhece os valores do povo com quem 
caminha, bem como as suas feridas e pecados; que descobre o sofrimen-
to silencioso e se comove perante as necessidades das pessoas, sobretudo 
quando estas se encontram oprimidas pela injustiça, a pobreza indigna, a 
indiferença ou pela ação perversa da corrução e da violência.



Com os gestos e palavras de Jesus, que expressam amor aos vizinhos e bus-
ca dos afastados; ternura e firmeza na denúncia do pecado e no anúncio do 
Evangelho; alegria e generosidade na entrega e no serviço, sobretudo aos 
mais pequeninos, rejeitando vigorosamente a tentação de dar tudo por per-
dido, de nos acomodarmos ou de nos tornarmos apenas administradores de 
desgraças. Quantas vezes ouvimos homens e mulheres consagrados, pare-
cendo que, em vez de administrar alegria, crescimento, vida, administram 
infortúnios e passam o tempo a lamentar-se das desgraças deste mundo.  
É a esterilidade; a esterilidade de quem é incapaz de tocar a carne sofredora 
de Jesus.

2. Permanecemos contemplando a sua divindade:

Suscitando e cultivando a estima pelo estudo, que aumenta o conhecimento 
de Cristo, pois, como lembra Santo Agostinho, não se pode amar a quem não 
se conhece (cf. A Trindade, Livro X, cap. I, 3).

Privilegiando, para tal conhecimento, o encontro com a Sagrada Escritura, 
especialmente o Evangelho, onde Cristo nos fala, nos revela o seu amor in-
condicional ao Pai, nos contagia com a alegria que brota da obediência à sua 
vontade e do serviço aos irmãos. Quero fazer-vos uma pergunta, mas não me 
deveis responder; cada qual responde para si mesmo. Quantos minutos ou 
quantas horas leio o Evangelho ou a Escritura em cada dia? Respondei para 
vós mesmos. Quem não conhece as Escrituras, não conhece Jesus. Quem 
não ama as Escrituras, não ama Jesus (cf. São Jerónimo, Prólogo ao Comen-
tário do profeta Isaías: PL 24, 17). Gastemos tempo numa leitura orante da 
Palavra, ouvindo nela o que Deus quer para nós e para o nosso povo.

Que todo o nosso estudo nos ajude a ser capazes de interpretar a realidade 
com os olhos de Deus; que não seja um estudo alheado do que vive o nosso 
povo, nem siga as ondas das modas e das ideologias. Que não viva de saudo-
sismos, nem queira enjaular o mistério; não procure responder a perguntas 
que já ninguém se põe, deixando no vazio existencial aqueles que nos inter-
pelam a partir das coordenadas do seu mundo e da sua cultura.

Permanecer e contemplar a sua divindade, fazendo da oração a parte funda-
mental da nossa vida e do nosso serviço apostólico. A oração liberta-nos das 
escórias do mundanismo, ensina-nos a viver com alegria, a escolher a fuga 
do superficial, num exercício de liberdade autêntica. Na oração, crescemos 
em liberdade, na oração aprendemos a ser livres. A oração arranca-nos da 
tendência a concentrar-nos sobre nós mesmos, fechados numa experiência 
religiosa vazia e leva a colocar-nos docilmente nas mãos de Deus para cum-
prir a sua vontade e corresponder ao seu plano de salvação. E, na oração, 
quero também aconselhar-vos uma coisa: pedi, contemplai, agradecei, inter-



cedei, mas habituai-vos também a adorar. Não está muito na moda, adorar. 
Habituai-vos a adorar. Aprender a adorar em silêncio. Aprender a rezar assim.

Sejamos homens e mulheres reconciliados, para reconciliar. O facto de termos 
sido chamados não nos dá um certificado de boa conduta e impecabilidade; 
não estamos revestidos duma aura de santidade. Ai do religioso, do consa-
grado, do padre, da irmã que vivem com uma cara de santinho! Todos somos 
pecadores, todos. E precisamos do perdão e da misericórdia de Deus, para 
nos erguer cada dia; Ele arranca o que não está bem e o que fizemos de 
mal, deita-o fora da vinha e queima-o. Limpa-nos para podermos dar fruto. 
Assim é a fidelidade misericordiosa de Deus para com o seu povo, do qual 
fazemos parte. Ele nunca nos abandonará na beira da estrada, nunca. Deus 
faz tudo para evitar que o pecado nos vença e feche as portas da nossa vida a 
um futuro de esperança e de alegria. Deus faz tudo para o evitar. E, se não o 
consegue, fica ali ao pé de mim, até que me recorde de olhar para o alto por 
me ter dado conta que estou caído. Ele é assim.

3. Finalmente, devemos permanecer em Cristo para viver na alegria:

O terceiro: permanecer para viver na alegria. Se permanecermos n’Ele, a sua 
alegria habitará em nós. Não seremos discípulos tristes e apóstolos amar-
gurados. Lede o final da [Exortação apostólica de Paulo VI] «Evangelium nun-
tiandi»: vo-lo aconselho. Pelo contrário, espelharemos e levaremos a alegria 
verdadeira, aquela alegria plena que ninguém poderá tirar-nos, espalhare-
mos a esperança de vida nova que Cristo nos trouxe. A chamada de Deus não 
é um fardo pesado que nos rouba a alegria. É pesado? Às vezes sim; mas não 
nos rouba a alegria. Mesmo através deste peso, dá-nos a alegria. Deus não 
nos quer submersos na tristeza – um dos espíritos maus que se apoderam 
da alma, como já denunciavam os monges do deserto –; Deus não nos quer 
submersos no cansaço, que provêm das atividades mal vividas, sem uma 
espiritualidade que torne feliz a nossa vida e até mesmo as nossas fadigas. 
A nossa alegria contagiante deve ser o primeiro testemunho da proximidade 
e do amor de Deus. Somos verdadeiros dispensadores da graça de Deus, 
quando deixamos transparecer a alegria do encontro com Ele.

No Génesis, depois do dilúvio, Noé planta uma videira como sinal do novo 
começo; ao terminar o Êxodo, aqueles que Moisés enviou para inspecionar 
a Terra Prometida, voltaram com um cacho de uvas grande assim [indica a 
altura], sinal da terra onde mana leite e mel. Deus debruçou-Se sobre nós, as 
nossas comunidades e as nossas famílias: estão aqui presentes; acho muito 
bem que estejam os pais e as mães dos consagrados, dos sacerdotes e dos 
seminaristas. Deus pôs o seu olhar sobre a Colômbia: vós sois sinal deste 
amor de predileção. Cabe-nos agora oferecer todo o nosso amor e serviço 
unidos a Jesus Cristo, que é a nossa videira, e ser promessa dum novo início  



para a Colômbia, que deixa para trás um dilúvio – como o de Noé –, um dilú-
vio de conflitos e violências, que quer produzir muitos frutos de justiça e paz, 
de encontro e solidariedade. Que Deus vos abençoe! Deus abençoe a vida 
consagrada na Colômbia. E não vos esqueçais de rezar por mim, para que me 
abençoe também a mim. Obrigado!
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Irmãos e Irmãs!

Sede bem-vindos no final do Congresso Internacional sobre a Ratio Funda-
mentalis, promovido pela Congregação para o Clero, e agradeço ao Cardeal 
Prefeito as gentis palavras que me dirigiu.

O tema da formação sacerdotal é determinante para a missão da Igreja: a 
renovação da fé e o futuro das vocações só são possíveis se tivermos sacer-
dotes bem formados.

Contudo, o que gostaria de dizer antes de tudo é o seguinte: a formação sa-
cerdotal depende em primeiro lugar da ação de Deus na nossa vida e não das 
nossas atividades. É uma obra que requer a coragem de se deixar plasmar 
pelo Senhor, para que transforme o nosso coração e a nossa vida. Isto faz 
pensar na imagem bíblica do barro nas mãos do oleiro (cf. Jr 18, 1-10) e no 
episódio no qual o Senhor diz ao profeta Jeremias: «Levanta-te, e desce à 
casa do oleiro» (v. 2). O profeta vai e, observando o oleiro a trabalhar, com-
preende o mistério do amor misericordioso de Deus. Descobre que Israel 
está guardado nas mãos amorosas de Deus, o qual, como um oleiro paciente, 
se ocupa da sua criatura, coloca o barro no torno, modela-o, plasma-o e, 
assim, dá-lhe uma forma. Se se apercebe que o vaso não saiu bem, então o 
Deus da misericórdia lança de novo o barro na massa e, com ternura de Pai, 
recomeça a plasmá-lo novamente.



Esta imagem ajuda-nos a compreender que a formação não consiste em 
fazer alguma atualização cultural ou alguma iniciativa local esporádica. É 
Deus o artífice paciente e misericordioso da nossa formação sacerdotal e, 
como está escrito na Ratio, este trabalho dura toda a vida. Todos os dias des-
cobrimos — com São Paulo — que «temos, porém, este tesouro em vasos de 
barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós» (2 Cor 4, 
7), e quando nos desapegamos dos nossos hábitos cómodos, da rigidez dos 
nossos esquemas e da presunção que já somos completos, e temos a cora-
gem de nos pormos na presença do Senhor, então Ele pode retomar o seu 
trabalho em nós, plasma-nos e transforma-nos.

Devemos dizê-lo com vigor: se alguém não se deixar formar pelo Senhor, 
torna-se um sacerdote desligado, que se arrasta no ministério por inércia, 
sem entusiasmo pelo Evangelho nem paixão pelo Povo de Deus. Ao contrá-
rio, o sacerdote que se entrega dia após dia nas mãos sábias do Oleiro com 
o “O” maiúsculo, conserva no tempo o entusiasmo do coração, acolhe com 
alegria a novidade do Evangelho, fala com palavras capazes de alcançar a 
vida das pessoas; e a suas mãos, ungidas pelo Bispo no dia da Ordenação, 
são capazes de ungir por sua vez as feridas, as expetativas e as esperanças 
do Povo de Deus.

E vejamos agora um segundo aspeto importante: cada um de nós, sacerdo-
tes, estamos chamados a colaborar com o Oleiro divino! Não somos só argila, 
mas também ajudantes do Oleiro, colaboradores da sua graça. Na formação 
sacerdotal, inicial e permanente — ambas são importantes! — podemos re-
conhecer pelo menos três protagonistas, que estão também eles na “oficina 
do oleiro”.

O primeiro somos nós mesmos. Na Ratio está escrito: «O primeiro e principal 
responsável da sua formação permanente é o próprio presbítero» (n. 82). 
Exatamente assim! Nós permitimos que Deus nos plasme e assumimos «os 
mesmos sentimentos de Jesus Cristo» (Fl 2, 5), só quando não nos fechamos 
na pretensão de ser uma obra já completa e nos deixamos guiar pelo Senhor, 
tornando-nos todos os dias cada vez mais discípulos. Para ser protagonis-
ta da própria formação, o seminarista ou o sacerdote deverá dizer “sins” e 
“nãos”: mais do que o ruído das ambições humanas, preferirá o silêncio e a 
oração; mais do que a confiança nas próprias obras, saberá abandonar-se 
nas mãos do oleiro e à sua criatividade providente; mais do que esquemas 
previamente estabelecidos, deixar-se-á guiar por um saudável desassosse-
go do coração, de modo a orientar a própria incompletude para a alegria do 
encontro com Deus e com os irmãos. Mais do que o isolamento, procurará a 
amizade com os irmãos no sacerdócio e com a sua gente, sabendo que a sua 
vocação nasce de um encontro de amor: com Jesus e com o Povo de Deus.



O segundo protagonista são os formadores e os Bispos. A vocação nasce, cres-
ce e desenvolve-se na Igreja. Assim, as mãos do Senhor que modelam este 
vaso de barro, agem através do cuidado de quantos, na Igreja, estão chama-
dos a ser primeiros formadores da vida sacerdotal: o Reitor, os Diretores Es-
pirituais, os educadores, os que se ocupam da formação permanente do Clero 
e, acima de todos, o Bispo, que a Ratio justamente define como «primeiro 
responsável da admissão no Seminário e da formação sacerdotal» (n. 128).

Se um formador ou um Bispo não “for à casa do oleiro” nem colaborar com a 
obra de Deus, não poderemos ter sacerdotes bem formados!

Isto requer um cuidado especial pelas vocações ao sacerdócio, uma proximi-
dade cheia de ternura e de responsabilidade em relação à vida dos sacerdo-
tes, uma capacidade de exercer a arte do discernimento como instrumento 
privilegiado de todo o caminho sacerdotal. E — gostaria de dizer sobretudo 
aos Bispos — trabalhai juntos! Tende um coração grande e uma respiração 
ampla para que a vossa ação possa ultrapassar os confins da diocese e en-
trar em conexão com a ação dos outros irmãos Bispos. Sobre a formação 
dos sacerdotes é necessário dialogar mais, superar os bairrismos, fazer op-
ções partilhadas, iniciar juntos bons percursos formativos e preparar pela 
raiz formadores à altura desta tarefa tão importante. Preocupai-vos com a 
formação sacerdotal: a Igreja precisa de sacerdotes capazes de anunciar o 
Evangelho com entusiasmo e sabedoria, de acender a esperança onde as 
cinzas cobriram as brasas da vida, e de gerar a fé nos desertos da história.

Por fim, o Povo de Deus. Nunca o esqueçamos: o povo, com os afãs das suas 
situações, com as suas perguntas e as suas necessidades, é um grande “tor-
no” que plasma o barro do nosso sacerdócio. Quando saímos rumo ao Povo 
de Deus, deixamo-nos plasmar pelas suas expetativas, tocando as suas fe-
ridas, apercebemo-nos que o Senhor transforma a nossa vida. Se ao Pastor 
está confiada uma porção de povo, também é verdade que ao povo está con-
fiado o sacerdote. E, não obstante as resistências e as incompreensões, se 
caminhamos no meio do povo e nos despendemos com generosidade, aper-
cebemo-nos que ele é capaz de gestos surpreendentes de atenção e de ter-
nura em relação aos seus sacerdotes. É uma verdadeira escola de formação 
humana, espiritual, intelectual e pastoral. Com efeito, o sacerdote deve estar 
entre Jesus e o povo: com o Senhor, no Monte, ele renova todos os dias a 
memória da chamada: com as pessoas, no vale, sem nunca se assustar com 
os riscos e sem se retrair nos juízos, ele oferece-se como pão que alimenta e 
água que dessedenta, “passando e beneficiando” aqueles que encontrar pelo 
caminho e oferecendo-lhes a unção do Evangelho.



Assim o sacerdote se forma: evitando quer uma espiritualidade sem carne, 
quer, ao contrário, um compromisso mundano sem Deus.

Caríssimos, a pergunta que nos deve escavar dentro, quando vamos à oficina 
do oleiro, é a seguinte: Que sacerdote desejo ser? Um “sacerdote de salão”, 
alguém tranquilo e acomodado, ou um discípulo missionário cujo coração 
arde pelo Mestre e pelo Povo de Deus? Alguém que se contenta com o próprio 
bem-estar ou um discípulo a caminho? Um tíbio que prefere uma vida tran-
quila ou um profeta que desperta no coração do homem o desejo de Deus?

A Virgem Maria, que hoje veneramos como Nossa Senhora do Rosário, nos 
ajude a caminhar com alegria no serviço apostólico e torne o nosso coração 
semelhante ao seu: humilde e dócil, como o barro nas mãos do oleiro. Aben-
çoo-vos e, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim, Obrigado.
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O DOM DA VOCAÇÃO PRESBITERAL
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

a) Os Seminários Menores e outras formas de acompanhamento dos adolescentes

16. A pastoral vocacional visa reconhecer e acompanhar a resposta a chama-
da interior de Nosso Senhor. Este processo deve favorecer o crescimento das 
qualidades humanas e espirituais da pessoa, e verificar a autenticidade das 
suas motivações. Por estas razões, em cada Igreja particular, tendo em conta 
as circunstâncias, os meios à disposição e as experiências já adquiridas, é 
conveniente promover instituições que se mostrem adequadas para apoiar e 
discernir as vocações ao sacerdócio ministerial, levando em consideração a 
idade e as condições particulares daqueles que nelas se devem formar.

17. O Seminário Menor31. O Código de Direito Canônico prescreve: «Conser-
vem- se, onde existirem, e fomentem-se os seminários menores ou outras insti-
tuições semelhantes, nos quais, para fomentar as vocações, se providencie a que 
seja ministrada uma especial formação religiosa a par da cultura humanística 
e científica; mais, o Bispo diocesano, onde o julgar conveniente, providencie à 
erecção do seminário menor ou instituição similar»32.

18. A finalidade do Seminário Menor é ajudar a maturação humana e cristã 
dos adolescentes33 que mostrem trazer dentro de si o germe da vocação ao 
sacerdócio ministerial, a fim de desenvolver, de acordo com a própria idade, 
aquela liberdade interior que os capacite a corresponder ao desígnio de Deus 
sobre sua vida.

Nos lugares onde este serviço não se dá na forma institucional do Seminário 
Menor, cada Igreja local assuma esse importante compromisso de prover 
ao acompanhamento dos adolescentes, promovendo novas abordagens e ex-
perimentando formas pastorais criativas, a fim de ajudar e orientar o seu 
crescimento humano e espiritual. Podem citar-se, entre outras possibilida-
des, os grupos vocacionais para adolescentes, as comunidades de acolhimento 
vocacional, os colégios católicos e outros organismos juvenis34.

19. Nos Seminários Menores, importa tomar em consideração algumas quali-
dades dos rapazes, bem como específicos “indícios de vocação”. Em concreto, 
podem ser de grande utilidade para uma tal avaliação algumas experiências 
anteriores, determinantes para a vida de fé dos rapazes, como por exemplo: a 
ligação espiritual a um sacerdote; o recurso frequente aos sacramentos; uma 
já inicial prática de oração, a experiência eclesial paroquial vivida em grupos, 
movimentos e associações; a participação em atividades vocacionais promovi-
das pela Diocese; o empenhamento em algum serviço no âmbito da realidade 



eclesial a que pertence. Importa ainda considerar algumas realidades humanas 
que, se devidamente desenvolvidas, podem ajudar os jovens no amadurecimen-
to vocacional. Cabe aos formadores verificar a idoneidade global (espiritual, fí-
sica, psíquica, moral e intelectual) dos eventuais candidatos.

20. Durante o caminho vocacional do Seminário Menor, deverá levar-se em 
consideração a dinâmica do crescimento da pessoa, atendendo à sua idade 
e a alguns aspectos em particular: a sinceridade e a lealdade diante de si e 
dos outros, o progressivo desenvolvimento afetivo, a predisposição a viver 
em comunidade, a capacidade de cultivar amizades fraternas, o bom grau de 
responsabilidade relativamente aos deveres pessoais e aos compromissos 
confiados, a criatividade e o espírito de iniciativa, o justo uso da liberdade, a 
disponibilidade a percorrer um caminho de oração e de encontro com Cristo.

21. Fazendo a experiência de amizade com Jesus, os rapazes aprendem a 
viver e a desenvolver a fidelidade ao Senhor, sustentados pela oração e pela 
força do Espírito Santo, para que amadureçam: o serviço humilde, com-
preendido como disponibilidade aos outros e como atenção ao bem comum; 
a obediência, vivida como escuta confiante; a castidade juvenil, como sinal da 
pureza nas relações e no dom de si; a pobreza, como educação para a sobrie-
dade no uso dos bens e para uma vida simples.

Um elemento necessário nesta formação espiritual é, sobretudo, a vida litúr-
gica e sacramental – da qual os jovens deverão participar com uma tomada 
de consciência sempre mais viva, de acordo com o avançar da própria idade 
–, juntamente com a devoção mariana e os demais exercícios de piedade 
quotidiana ou periódica, a definir no regulamento de cada Seminário, a par 
de outros aspectos.

22. Os jovens recebam a preparação escolar prevista no próprio País para po-
derem ter acesso aos estudos universitários35. Além disso, procurem obter o 
título civil de estudos, também para poder ter a liberdade e a possibilidade de 
escolher outro estado de vida, caso não se venha a reconhecer neles a cha-
mada ao sacerdócio. Seria conveniente que o Seminário oferecesse também 
uma formação complementar, valorizando, por exemplo, aspectos culturais, 
artísticos, desportivos etc. Os estudos poderão ser realizados na própria es-
cola do Seminário, em escolas católicas externas ou noutras escolas.

23. Dada a importância e a exigência dos desafios formativos no período da ado-
lescência, durante o qual tem início o amadurecimento da identidade dos rapazes, 
é necessário que estes sejam acompanhados por formadores que compreendam 
as exigências daquela idade, e que sejam bons educadores e testemunhas do 
Evangelho. É recomendável que os formadores possam contar com a colabora-
ção dos pais, os quais, sobretudo nesta fase, têm uma importância fundamental 



para o processo de crescimento dos próprios filhos, além do amparo e proxi-
midade da comunidade paroquial de origem. Os formadores cuidem ainda para 
que os seminaristas mantenham a conveniente e até necessária relação com as 
respectivas famílias e os seus coetâneos, pois precisam dela para um sadio de-
senvolvimento psicológico, especialmente no que diz respeito à vida afetiva.  […]

31. Cf. Optatam totius, n. 3: AAS 58 (1966), 715-716; Pastores dabos vobis, n. 63: AAS 84 (1992), 768-769.
32. C.I.C., cân. 234, § 1; cf. também Apostolorum successores, n. 86: Enchiridion Vaticanum 22 
(2006), 1770-1772.
33. Cf. Apostolorum successores, n. 86.
34. Cf. Pastores dabo vobis, n. 64: AAS 84 (1992), 769-770.
35. Cf. C.I.C., cân. 234, § 2.

 
a.1. A etapa propedêutica

59. À luz da experiência acumulada nas últimas décadas93, chegou-se ao re-
conhecimento da necessidade de dedicar inteiramente um período de tempo 
– ordinariamente não inferior a um ano e não superior a dois – a uma prepa-
ração de caráter introdutório, com vista à sucessiva formação sacerdotal, ou, 
ao invés, da decisão de trilhar outro caminho de vida.

O propedêutico é uma etapa formativa indispensável, com uma sua especifi-
cidade própria. O objetivo principal consiste em assentar sólidas bases para 
a vida espiritual e favorecer um maior conhecimento de si para o crescimento 
pessoal. Com vista à iniciação e ao amadurecimento da vida espiritual, será 
sobretudo necessário levar os seminaristas à oração através da vida sacra-
mental, da Liturgia das Horas, da familiaridade com a Palavra de Deus – que 
há de ser considerada como a alma e o guia do caminho –, do silêncio, da 
oração mental e da leitura espiritual. Além disso, este é um tempo propício 
para um conhecimento inicial e sumário da doutrina cristã, através do estudo 
do Catecismo da Igreja Católica, e para o desenvolvimento da dinâmica do 
dom de si na experiência paroquial e caritativa. Por fim, a fase propedêutica 
poderá ainda ser útil para um eventual complemento da formação cultural.

Os estudos na etapa propedêutica permanecem nitidamente distintos daque-
les filosóficos.

60. A fase propedêutica pode ser diversificada, de acordo com a cultura e as 
experiências das Igrejas locais, mas deverá tratar-se, em todos os casos, 
de um verdadeiro tempo de discernimento vocacional, levado a cabo no seio 



de uma vida comunitária, e no âmbito de uma “preparação” para as etapas 
sucessivas da formação inicial.

É importante que se acentue na proposta formativa o aspecto de comunhão 
com o próprio Bispo, com o presbitério e com toda a Igreja particular, tam-
bém em atenção ao fato de que não poucas vocações, sobretudo hoje, são 
provenientes de vários grupos e movimentos, e necessitam de desenvolver 
laços mais profundos com a realidade diocesana94.

Convém que a fase propedêutica seja vivida numa comunidade distinta da-
quela do Seminário Maior e, onde isso for possível, que tenha uma sede es-
pecífica. Estabeleça- se, portanto, um propedêutico, com seus próprios for-
madores, que vise uma boa formação humana e cristã, e uma séria seleção 
dos candidatos ao Seminário Maior95.

93. A etapa propedêutica é sucessiva à intuição relativa à vocação e ao primeiro acompanhamento 
fora do Seminário, cf. Pastores dabo vobis, n. 62: AAS 84 (1992), 767-768. Foi a Congregação para 
a Educação Católica que defendeu desde 1980 a proposta desta etapa de iniciação: «aprofundou-
-se a necessidade de intensificar a preparação dos aspirantes ao Seminário Maior não só do 
ponto de vista intelectual, mas também e, sobretudo, humano e espiritual» – CONGREGAÇÃO 
PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, Documento informativo O período propedêutico (10 de maio de 
1998), III, n. 1. Já precedentemente, a Congregação para a Evangelização dos Povos, na sua Circu-
lar de 25 de abril de 1987, auspiciava que o período propedêutico fosse «um período prolongado 
de discernimento vocacional, de amadurecimento na vida espiritual e comunitária, e também de 
eventual recuperação da preparação cultural em vista da filosofia e da teologia», em Enchiridion 
Vaticanum 10 (1989), 1214.     

94. Cf. O período propedêutico, III, n. 5.

95. FRANCISCO, Discurso na Plenária da Congregação para o Clero (03 de outubro de 2014): 
L’Osservatore Romano 226 (04 de outubro de 2014), 8: «precisa-se estudar bem o percurso de 
uma vocação! Examinar bem se aquela é do Senhor, se aquele homem é sadio, se aquele ho-
mem é equilibrado, se aquele homem é capaz de doar a vida, de evangelizar, se aquele homem 
tem a capacidade para formar uma família, mas renuncia a esta para seguir a Jesus».



PRÉ-SEMINÁRIO
Comunidade Não Residente do Seminário do Bom Pastor

O Pré-Seminário, comunidade não residente do Seminário do Bom Pastor em 
simultâneo com a apresentação do ideal do Sacerdócio Ministerial, cultiva a 
disponibilidade para a resposta à vocação.
O seu projeto formativo compreende um acompanhamento diferenciado: des-
de o segundo ciclo básico (5º ano de escolaridade) até à Universidade/traba-
lho. É frequentado por 33 jovens até ao final do 3º ciclo, a que se acrescentam 
42 a frequentar o Secundário, na Universidade ou já a trabalhar, num total de 75.

A apresentação dos interessados é feita pelo Pároco (ver ficha anexa) e está agen-
dada para o próximo dia 25 de Novembro, às 14h30 no Seminário do Bom Pastor.

Arrifana (Nª. Srª da Assunção) 7º

Arrifana (Nª. Srª da Assunção) 8º

Arrifana (Nª. Srª da Assunção) 9º

Aião (S. João Baptista) 8º

Aião (S. João Baptista) 9º

Aião (S. João Baptista) 10º (2 al.)

Avintes (S. Pedro) 8º

Avintes (S. Pedro) 9º

Avintes (S. Pedro) Univ. (4 al.)

Barrosas (Sta. Eulália) 6º

Barrosas (Sta. Eulália) 11º

Boim (S. Vicente) 12º

Caíde de Rei (S. Pedro) 9º

Caíde de Rei (S. Pedro) 10º

Caíde de Rei (S. Pedro) 12º (2 al.)

Campelo (S. Bartolomeu) Univ.

Carregosa (S. Salvador) 10º 

Carvalhido (Coração de Jesus) Univ.

Castelões de Cepeda (D. Salvador) 8º (3 al.)

Castelões de Cepeda (D. Salvador) 10º

Custóias (S. Tiago) 9º

Duas Igrejas (N. Sra. do Ó) PRD 12º

Espinho (Nª. Srª da Ajuda) 10º

Figueiró (S. Tiago) AMT 6º 

Fornos (S. Pelágio) CPV 9º

Galegos (D. Salvador) 10º

Gatão (S. João Baptista) 8º

Guetim (Sto. Estêvão) 10º

Guetim (Sto. Estêvão) 11º

Guifões (S. Martinho) 9º

Lustosa (S. Tiago Maior) 8º

Mafamude (S. Cristóvão) 9º

Matosinhos (SS. Salvador) 8º

Melhundos (S. Martinho) 8º

Melhundos (S. Martinho) 11º

Melres (Stª Maria) Univ.

Meinedo (Stª Mª Maior) 7º (2 al.)

Meinedo (Stª Mª Maior) 8º (3 al.)

Meinedo (Stª Mª Maior) 12º (2 al.)

Oldrões (Sto. Estêvão) 9º

Paredes (S. Miguel) PNF 10º 

Portela (S. Paio) 10º

Recarei (Nª. Srª do Bom Despacho) 10º (2 al.)

Regilde (Sta. Comba) 9º

Regilde (Sta. Comba) 12º

Rio de Moinhos (S. Martinho) Univ. (2 al.)

Rio Tinto (S. Cristóvão) 7º

Sobrosa (Sta. Eulália) 12º

Sobrosa (Sta. Eulália) Univ. (2 al.)

Valongo (S. Mamede) 11º 

Vale (Nª Srª da Assunção) 7º

Vila Caíz (S. Miguel) 9º (2 al.)

Vila Caíz (S. Miguel) 10º

Vila Caíz (S. Miguel) 11º (3 al.)

Vila Caíz (S. Miguel) 12º

Vila Caíz (S. Miguel) Univ.

Vilar do Paraíso (S. Pedro) 9º

Vilar do Paraíso (S. Pedro) 10º

Paróquia Ano Paróquia Ano



SEMINÁRIO DO BOM PASTOR
Comunidade Residente

O Seminário do Bom Pastor é frequentado por 14 seminaristas, provenientes 
das comunidades paroquiais. A formação desenvolve-se em quatro anos: os 
três primeiros correspondem aos anos do Ensino Secundário e são de prepa-
ração vocacional. O quarto ano desenvolve as características propedêuticas 
e de fundamentação presentes em todo o processo formativo, tendo por ob-
jetivo primeiro o discernimento da vocação sacerdotal.

Bougado (S. Martinho) 1º

Freixo de Baixo (Divino Salvador) 3º

Margaride (Sta. Eulália) 4º

Oliveira do Douro (Sta. Eulália) 3º

Paços de Brandão (S. Cipriano) 2º

Real (Divino Salvador) AMT 1º

São Mamede de Infesta (S. Mamede) 4º

Seroa (S. Mamede) 4º

Travanca (Divino Salvador) 4º

Tuías (Divino Salvador) 4º

Valongo (S. Mamede) 1º

Valongo (S. Mamede) 2º

Vila Cova de Carros (S. João Evang.) 3º

Fora da Diocese 4º

Paróquia Ano Paróquia Ano



O DOM DA VOCAÇÃO PRESBITERAL
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

IV – Formação Inicial e Permanente

54. Depois do primeiro discernimento vocacional, a formação, compreendida 
como um único e ininterrupto caminho de discipulado e missão91, pode ser 
dividida em dois grandes momentos: a formação inicial no Seminário e a 
formação permanente na vida sacerdotal.

55. A formação inicial diz respeito ao tempo que precede a ordenação sacer-
dotal, desde o início do período propedêutico, que é parte integrante da mes-
ma. Por conseguinte, essa deve ser caracterizada por conteúdos formativos 
que preparam o seminarista para a vida sacerdotal. Isto exige um paciente 
e rigoroso trabalho sobre a pessoa, aberta à ação do Espírito Santo; a sua 
finalidade é a formação de um coração sacerdotal.

56. A formação permanente representa uma necessidade imprescindível na 
vida e no exercício do ministério de cada sacerdote; de fato, a atitude interior 
do sacerdote deve ser caracterizada por uma disponibilidade permanente à 
vontade de Deus, seguindo o exemplo de Cristo. Essa implica uma contínua 
conversão do coração, a capacidade de ler a vida e os fatos à luz da fé e, 
particularmente, à luz da caridade pastoral, para um dom total de si à Igreja 
segundo o desígnio de Deus.

Nesse sentido, seria redutor e errôneo considerar a formação permanente 
como simplesmente uma “atualização”, de caráter cultural e pastoral, com 
respeito à formação inicial no Seminário; portanto, «já desde o Seminário 
Maior é preciso preparar a futura formação permanente, e abrir para ela o espí-
rito e o desejo dos futuros presbíteros, demonstrando a sua necessidade, as suas 
vantagens e o seu objetivo, e assegurando as condições da sua realização»92.

a) A formação inicial e as suas etapas

57. A formação inicial pode ser subdividida em quatro grandes etapas: “etapa 
propedêutica”, “etapa dos estudos filosóficos” ou “do discipulado”, “etapa 
dos estudos teológicos” ou “de configuração”, e “etapa pastoral” ou “de sín-
tese vocacional”, cujas características serão expostas a seguir em porme-
nores. Ao longo de toda a vida, é-se sempre “discípulo”, com a aspiração 
constante de “configurar-se” a Cristo, a fim de exercer o ministério pastoral. 
Trata-se, de fato, de dimensões constantemente presentes na caminhada de 
cada seminarista, dedicando-se maior atenção ora a uma ora a outra em 



diferentes momentos ao longo percurso do caminho formativo, sem jamais 
descuidar as restantes.

58. Ao final de cada etapa, é importante verificar se as finalidades próprias 
daquele particular período educativo foram alcançadas, atendendo às ava-
liações periódicas, preferivelmente semestrais ou no mínimo anuais, que os 
formadores redigirão por escrito. A atualização das metas formativas não 
deve estar necessariamente ligada ao tempo percorrido no Seminário e, so-
bretudo, aos estudos já concluídos. Isto é, não se deve chegar ao sacerdócio 
somente em razão de sucessão  de etapas dispostas segundo uma ordem 
cronológica e estabelecidas previamente, como que “automaticamente”, in-
dependentemente dos progressos efetivamente concluídos no âmbito de uma 
maturação integral. A ordenação deve representar a meta de um caminho 
espiritual realmente cumprido, que, gradualmente, ajudou o seminarista a 
tomar consciência da chamada recebido e das características próprias da 
identidade sacerdotal, consentindo-lhe alcançar a necessária maturidade 
humana, cristã e sacerdotal.

Da comunidade dos formadores espera-se coerência e objetividade na avalia-
ção integral periódica dos seminaristas, levando em conta as quatro dimen-
sões da formação, de que se tratará no Capítulo V; do seminarista espera-se 
docilidade, revisão constante da própria vida e disponibilidade à correção fra-
terna, para corresponder sempre melhor aos impulsos da graça.

a.1. A etapa propedêutica

[ver: introdução ao Pré-Seminário e Seminário do Bom Pastor] 

a.2. A etapa dos estudos filosóficos (ou do discipulado)

61. O conceito de discipulado. O discípulo é aquele que é chamado pelo Senhor 
a ficar com Ele (cf. Mc 3,14), segui-lo e tornar-se missionário do Evangelho. 
Ele aprende quotidianamente a entrar nos segredos do Reino de Deus, viven-
do uma relação profunda com Jesus. O estar com Cristo torna-se um cami-
nho pedagógico- espiritual, que transforma a existência e permite tornar-se 
testemunha do Seu amor no mundo.

62. A experiência e a dinâmica do discipulado – que, como já foi observado, 
dura por toda a vida e abarca toda a formação presbiteral – exige pedagogi-
camente uma etapa específica, na qual se apliquem todas as energias pos-
síveis para enraizar o seminarista na sequela Christi, ouvindo a Sua Palavra, 
guardando-a no coração e colocando-a em prática. Este tempo específico é 
caracterizado pela formação do discípulo de Jesus destinado a ser pastor, 



com uma especial atenção para com a dimensão humana, em harmonia com 
o crescimento espiritual, ajudando o seminarista a amadurecer a decisão 
definitiva de seguir o Senhor no sacerdócio ministerial e no acolhimento dos 
conselhos evangélicos, de acordo com as modalidades próprias desta etapa.

63. Ao mesmo tempo que prepara a etapa dos estudos teológicos, ou etapa 
de configuração, e orienta com vista à escolha presbiteral definitiva, esta fase 
permite, mediante a abertura ao Espírito Santo, um trabalho sistemático so-
bre a personalidade dos seminaristas. No âmbito do caminho da formação 
sacerdotal, jamais se pode insistir demais sobre a importância da formação 
humana. De fato, é nesta que se enxerta a santidade do presbítero, a qual de-
pende, em grande parte, da genuinidade e da maturidade da sua humanidade. 
A falta de uma personalidade bem estruturada e equilibrada representa um 
impedimento sério e objetivo para a continuação da formação ao sacerdócio.

Por esse motivo, os seminaristas hão de habituar-se a disciplinar o seu cará-
ter, crescer na fortaleza de ânimo e, em geral, aprender as virtudes humanas, 
como «a sinceridade, a preocupação constante da justiça, a fidelidade às pro-
messas, a gentileza no trato, a modéstia e caridade no falar»96, que farão dele 
um reflexo vivo da humanidade de Jesus e uma ponte que une os homens a 
Deus. Com a finalidade de atingir uma sólida maturidade – física, psico-afeti-
va e social –, que se exige do pastor, será um apoio útil a prática de exercício 
físico e desportivo, além da educação a um estilo de vida equilibrado. Além 
do essencial acompanhamento pelos formadores e pelo Diretor espiritual, 
para integrar os aspectos fundamentais da personalidade, em certos casos 
poderia servir de ajuda um específico acompanhamento psicológico.

Este processo formativo visa educar a pessoa à verdade do próprio ser, à 
liberdade e ao domínio de si, com vista à superação das diversas formas de 
individualismo, e ao dom sincero de si que dá lugar a uma generosa dedica-
ção aos outros.

64. O amadurecimento humano é suscitado e favorecido pela ação da graça, 
que orienta o crescimento da vida espiritual. Esta última habilita o semina-
rista a viver na presença de Deus, numa atitude orante, e baseia-se na sua 
relação pessoal com Cristo, que consolida a identidade do discipulado.

65. Trata-se de um caminho de transformação que envolve toda a comunida-
de. Aí, através da contribuição específica dos formadores e, especialmente, 
do Diretor Espiritual, é proposto um itinerário pedagógico que sustente o 
candidato no seu dinamismo de crescimento, ajudando-o a tomar consciên-
cia dos próprios limites e, simultaneamente, da necessidade da graça de 
Deus e da correção fraterna.



66. A duração desta etapa, que não deve ser inferior a dois anos, abarcará um 
tempo suficiente para alcançar os objetivos que lhe são próprios e, ao mesmo 
tempo, para adquirir o necessário conhecimento da filosofia e das ciências 
humanas. É necessário que esta seja justamente valorizada e compreendida 
nas suas específicas finalidades, e não seja considerada simplesmente como 
a “passagem obrigatória” para aceder aos estudos teológicos.

67. Ao final da etapa dos estudos filosóficos, ou do discipulado, o seminaris-
ta, alcançada uma liberdade e uma maturidade interiores adequadas, deveria 
dispor dos instrumentos necessários para iniciar, com serenidade e alegria, 
aquele caminho que o conduz a uma maior configuração a Cristo no âmbito 
da vocação ao ministério ordenado. De fato, logo após tal etapa, será possível 
a admissão do seminarista entre os candidatos às Ordens (petitio, ou candi-
datura, etc.), quando se demonstrar que o seu propósito, amparado pelos 
dotes exigíveis, alcançou já um suficiente amadurecimento97. A Igreja, por 
seu lado, acolhendo a oferta de si por parte do seminarista, escolhe-o e cha-
ma-o, para preparar-se a receber no futuro a Sagrada Ordem. Pressupondo 
uma decisão responsável do seminarista, a admissão entre os candidatos às 
Ordens representa para ele um envio a prosseguir com a própria formação, 
configurando-se a Cristo Pastor, mediante um reconhecimento formal por 
parte da Igreja.

a.3. A etapa dos estudos teológicos (ou de configuração)

68. O conceito de configuração. Como já foi dito, a vida de um presbítero é toda 
ela uma formação contínua desde o momento da sua chamada: a formação 
do discípulo de Jesus, dócil à ação do Espírito Santo para o serviço à Igreja. A 
pedagogia da formação inicial, nos primeiros anos do Seminário, visa, antes 
de tudo, fazer o candidato inserir-se na sequela Christi; ao final desta etapa, 
dita do discipulado, a formação se concentra sobre o configurar do semina-
rista a Cristo, Pastor e Servo, para que, unido a Ele, possa fazer da própria 
vida um dom de si aos outros. 

Esta configuração exige um mergulho profundo na contemplação da Pes-
soa de Jesus Cristo, Filho predileto do Pai, enviado como Pastor do Povo de 
Deus. Tal configuração torna a relação com Cristo mais íntima e pessoal, 
e, ao mesmo tempo, favorece o conhecimento e a assunção da identidade 
sacerdotal.

69. A etapa dos estudos teológicos, ou da configuração, é orientada, de modo 
particular, para a formação espiritual própria do presbítero, em que a con-
figuração progressiva a Cristo torna-se uma experiência que suscita na vida 
do discípulo os próprios sentimentos e comportamentos do Filho de Deus; 



ao mesmo tempo, ela introduz na aprendizagem da vida presbiteral, anima-
da pelo desejo e amparada pela capacidade de oferecer-se a si mesmo no 
cuidado pastoral do Povo de Deus. Esta etapa possibilita o gradual enraiza-
mento da fisionomia do Bom Pastor, que conhece as suas ovelhas, dá a vida 
por elas98 e vai à procura das ovelhas que estão fora do redil (cf. Jo 10, 14-17).

O conteúdo desta etapa é exigente e requer muito empenho. Exige-se, de fato, 
uma responsabilidade constante no viver as virtudes cardeais, bem como as 
teologais e os conselhos evangélicos99, e no ser-se dócil à ação de Deus 
através dos dons do Espírito Santo, segundo uma perspectiva claramente 
presbiteral e missionária; além de uma gradual releitura da própria história 
pessoal, segundo um coerente perfil de caridade pastoral, que anima, forma 
e motiva a vida do presbítero100.

70. O especial esforço que caracteriza a configuração a Cristo Servo e Pastor 
pode corresponder à etapa da teologia, sem que esta última esgote inteira-
mente a dinâmica e o conteúdo de tal etapa. Em termos concretos, deverá 
assegurar-se uma fecunda e harmônica interação entre a maturidade huma-
na e espiritual, e entre vida de oração e aprendizagem teológica.

71. Na ótica e em vista do serviço a uma Igreja particular, os seminaristas 
são chamados a adquirir a espiritualidade do padre diocesano, caracterizada 
pela dedicação desinteressada à sua circunscrição eclesiástica ou àquela 
na qual concretamente exercerá o ministério, sendo ele pastor e servo para 
todos num contexto específico (cf. 1Cor 9,19). Enquanto ligado à Igreja local, 
esta pertença à diocese diz respeito especificamente ao clero secular, mas 
diz respeito também, indistintamente, a todos os presbíteros que exercem 
naquela o seu ministério, posto que valorizando o carisma próprio de cada 
um. Isso também significa configurar o próprio modo de sentir e trabalhar, 
em comunhão com o Bispo e os irmãos sacerdotes, para o bem de uma por-
ção do Povo de Deus101.

Tal imprescindível amor pela diocese pode ser utilmente enriquecido por ou-
tros carismas, suscitados pela ação do Espírito Santo. Da mesma maneira, 
o dom sacerdotal recebido com a Sagrada Ordem inclui a dedicação à Igreja 
universal e, portanto, abre à missão de salvação dirigida a todos os homens, 
até aos confins da terra (cf. At 1,8)102.

72. No decorrer desta etapa, segundo o amadurecimento de cada candidato 
e atendendo à oportunidade formativa, serão conferidos aos seminaristas os 
ministérios de leitor e acólito, para que possam exercê-los por um conve-
niente período de tempo, e dispor-se melhor aos futuros serviços da Pala-
vra e do Altar103. O ministério de leitor propõe ao seminarista o “desafio” de 



deixar-se transformar pela Palavra de Deus, objeto da sua oração e do seu 
estudo. A concessão do ministério de acólito implica uma participação mais 
profunda no mistério de Cristo que se doa e está presente na Eucaristia, na 
assembleia e no irmão.

Portanto, unidos a uma conveniente preparação espiritual, os dois ministé-
rios permitem viver mais intensamente o que se exige nesta etapa de confi-
guração, no interior da qual é oportuno, por isso, oferecer aos leitores e aos 
acólitos modalidades concretas para exercerem os ministérios recebidos, 
não somente no âmbito litúrgico, mas também na catequese, na evangeliza-
ção e no serviço ao próximo.

Em todo o caso, um acompanhamento adequado pode revelar que a chamada 
que um jovem pensava ter recebido, mesmo se eventualmente reconhecido 
no decurso da primeira etapa, não é, na realidade, uma vocação ao sacerdó-
cio ministerial, ou então, que esta não foi adequadamente cultivada. Nesse 
caso, por própria iniciativa ou depois de uma competente intervenção por 
parte dos formadores, o seminarista deverá interromper o caminho formati-
vo para a ordenação sacerdotal.

73. A etapa dos estudos teológicos, ou da configuração, é, contudo, orientada 
para a recepção das Sagradas Ordens. No seu termo, ou no curso da etapa 
sucessiva, caso seja reconhecido idôneo no juízo do Bispo, uma vez ouvidos 
os formadores, o seminarista pedirá e receberá a ordenação diaconal, com a 
qual adquirirá o estado de clérigo, com os relativos deveres e direitos, e fica-
rá incardinado «ou numa Igreja particular, ou numa prelazia pessoal, ou num 
instituto de vida consagrada ou numa sociedade...»104, ou numa Associação 
ou num Ordinariado que gozem desta faculdade.

a.4. A etapa pastoral (ou de síntese vocacional)

74. A etapa pastoral (ou de síntese vocacional) corresponde ao período que 
medeia entre a estadia no Seminário e a sucessiva ordenação presbiteral, 
passando obviamente através da concessão do diaconato. São duas as fi-
nalidades desta etapa: por um lado, trata-se da inserção na vida pastoral, 
com uma gradual assunção de responsabilidades, em espírito de serviço; 
por outro, de um esforço no sentido de uma adequada preparação, receben-
do um específico acompanhamento com vista ao presbiterado. Nesta etapa, 
o candidato é convidado a declarar de modo livre, consciente e definitivo a 
própria vontade de ser presbítero, uma vez que tenha recebido a ordenação 
diaconal105.



75. A este respeito, nas Igrejas particulares existe uma grande variedade de 
experiências, e compete às Conferências Episcopais determinar os percur-
sos formativos que têm por finalidade a ordenação diaconal ou presbiteral. 
Geralmente, esta etapa realiza-se fora das instalações do Seminário, pelo 
menos por uma considerável parte de tempo. Este período, que por norma é 
vivido no serviço a uma comunidade, pode incidir significativamente sobre a 
personalidade do candidato. Recomenda-se, portanto, que o pároco, ou outro 
responsável pela realidade pastoral que acolhe o seminarista, sejam cons-
cientes da tarefa formativa na qual são investidos, e acompanhem-no na sua 
gradual inserção.

76. O Ordinário, de comum acordo com o Reitor do Seminário onde o semi-
narista se formou, considerando as exigências do presbitério e as oportuni-
dades formativas oferecidas, assegure a cada seminarista uma comunidade 
onde possa prestar o próprio serviço pastoral106. A duração desta etapa for-
mativa é variável e depende da efetiva maturidade e da idoneidade do can-
didato. Todavia, é necessário respeitar, pelo menos, os tempos canônicos 
estabelecidos entre a recepção do diaconato e a do presbiterado107.

77. A ordenação diaconal e presbiteral108. No termo do ciclo formativo do Se-
minário, os formadores devem ajudar o candidato a aceitar com docilidade a 
decisão que o Bispo pronunciar a seu respeito.
Aqueles que recebem a Sagrada Ordenação têm necessidade de uma conve-
niente preparação, especialmente de caráter espiritual109. O espírito orante, 
fundado sobre a relação com a pessoa de Jesus, e o encontro com figuras 
sacerdotais exemplares, acompanhem a meditação assídua dos ritos da or-
denação, que, nas orações e nos gestos litúrgicos, compendiam e exprimem 
o profundo significado do sacramento da Ordem na Igreja.

78. Um intenso período de preparação deveria ser vivido também pela família 
do ordenando e por toda a comunidade paroquial. Convém, porém, que se 
distinga claramente o percurso específico de preparação ao diaconato da-
quele com vista ao presbiterado, tratando-se de dois momentos bem diver-
sos. Portanto, sempre que não haja graves razões que levem a proceder de 
outro modo, será oportuno não unir na mesma celebração ordenações diaco-
nais (transeuntes ou permanentes) e presbiterais, a fim de poder assegurar 
a cada momento a devida e peculiar atenção, e facilitar a sua compreensão 
por parte dos fiéis.

79. Ligação à formação permanente. A partir da ordenação presbiteral, o pro-
cesso formativo prossegue no seio da família do presbitério. É da própria 
competência do Bispo, com a ajuda dos seus colaboradores, introduzir os 
presbíteros nas dinâmicas próprias da formação permanente110.
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Antas (Sto. António) 5º

Besteiros (S. Cosme e S. Damião) 3º

Bougado (S. Martinho) Candidato

Cabeça Santa (D. Salvador) 3º

Carvalhosa (S. Romão) 6º

Cedofeita (S. Martinho) 5º

Chave (Sta. Eulália) 6º

Freamunde (D. Salvador) Estágio

Guetim (Sto. Estêvão) 3º

Lagares (S. Martinho de Tours) PNF 2º

Madalena (Sta. Mª Madalena) VNG Estágio, Diác.

Malta (Sta. Cristina) 2º

Moreira (Divino Salvador) 1º

Moreira (Divino Salvador) 2º

Ordem (Sta. Eulália) 3º

Ovar (S. João) 3º

Real (Divino Salvador) AMT 1º

Recesinhos (S. Martinho) 6º

Rio Tinto (S. Cristóvão) 4º

Rôge (SS. Salvador) 6º

S. João da Madeira (S. João Baptista) 3º

Santo Ildefonso (Sto. Ildefonso) 2º

Santo Tirso (Sta. Mª. Madalena) Estágio, 
Diác.

Sendim (S. Tiago) 5º

Sendim (S. Tiago) Estágio

Senhora do Porto (Nª. Senhora) 4º

Vilela (Sto. Estevão) 4º

Paróquia Ano Paróquia Ano

SEMINÁRIO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

O Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição do Porto é frequentado 
por 27 seminaristas. A comunidade completa-se com a presença das dioce-
ses de Coimbra e de Vila Real.



País Ano

Brasil 2º

Brasil 4º

Brasil Diác.

El Salvador 5º

Equador 3º 

Equador 4º

Equador 5º

Itália 1º

Itália 4º

Perú 4º

Portugal 1º (3 al.)

Portugal 2º

República Dominicana 5º (3 al.)

Ruanda Diác.

USA 1º

SEMINÁRIO MISSIONÁRIO DIOCESANO
“REDEMPTORIS MATER” DO PORTO 
Santa Teresa do Menino Jesus

O Seminário “Redemptoris Mater” é frequentado por 19 seminaristas, prove-
nientes das comunidades Neocatecumenais.





APRESENTAÇÃO AO SEMINÁRIO
Discernimento para a Vocação Sacerdotal

25 de novembro de 2017 | 14h30

Seminário do Bom Pastor

A Apresentação ao Seminário é o primeiro encontro com o Seminário dos que aí desejam 
iniciar processo de discernimento em ordem à Vocação Sacerdotal.

Esta Apresentação de 25 de novembro surge na sequência da sensibilização realizada nas 
comunidades cristãs durante a Semana dos Seminários sobre o Sacerdócio. Realizar-se-á às 
14h30 no Seminário do Bom Pastor. Destina-se aos adolescentes e jovens (a partir do 5º ano 
de escolaridade até aos que frequentem a Universidade, ou estejam já a trabalhar).

Ao Pároco pede-se que devolva esta ficha com a antecedência que permita agendar, por tele-
fone ou via CTT, o encontro de Apresentação com os interessados. Passado este prazo podem 
a qualquer momento do ano fazer chegar a mesma ficha a partir da qual se fará oportuna-
mente convocação.

Nome 

Data de nascimento          Ano de escolaridade

Telefone / Telemóvel

e.mail

Atividades Pastorais 

Nome do Pai 

Nome da Mãe

MORADA COMPLETA

Rua/lugar

nº                                                                  Código Postal

Cidade

Assinatura do Pároco

Devolver a: 
Pré-Seminário I  Rua D. António Barroso, 101  I  4445-396 ERMESINDE
telf 229 741 341 | fax 229 741 751 | correio@seminariodobompastor.pt





SECRETARIADO DIOCESANO 

DA PASTORAL DAS VOCAÇÕES

DIOCESE DO PORTO


