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A passagem do Evangelho, que ouvimos (cf. Jo 20, 19-31), fala-nos de um 
lugar, um discípulo e um livro.

O lugar é aquele onde se encontravam os discípulos, na tarde de Páscoa; 
dele, apenas se diz que as suas portas estavam fechadas (cf. v. 19). Oito dias 
depois, os discípulos ainda estavam naquela casa, e as portas ainda estavam 
fechadas (cf. v. 26). Jesus entra lá, coloca-Se no meio e leva a sua paz, o Es-
pírito Santo e o perdão dos pecados: numa palavra, a misericórdia de Deus. 
Dentro deste lugar fechado, ressoa forte o convite que Jesus dirige aos seus: 
«Assim como o Pai me enviou, também Eu vos envio a vós» (v. 21).

Jesus envia. Ele, desde o início, deseja que a Igreja esteja em saída, vá pelo 
mundo. E quer que o faça assim como Ele próprio fez, como Ele foi enviado 
ao mundo pelo Pai: não como poderoso mas na condição de servo (cf. Flp 2, 
7), não «para ser servido mas para servir» (Mc 10, 45) e para levar a Boa-Nova 
(cf. Lc 4, 18); e assim são enviados os seus, em todos os tempos. Impressiona 
o contraste: enquanto os discípulos fechavam as portas com medo, Jesus 
envia-os em missão; quer que abram as portas e saiam para espalhar o per-
dão e a paz de Deus, com a força do Espírito Santo.

Esta chamada é também para nós. Como não ouvir nela o eco do grande con-
vite de São João Paulo II: «Abri as portas»? Mas, na nossa vida de sacerdotes 
e pessoas consagradas, pode haver muitas vezes a tentação de permanecer 
um pouco fechados, por medo ou comodidade, em nós mesmos e nos nossos 
setores. E, no entanto, a direção indicada por Jesus é de sentido único: sair 
de nós mesmos. Trata-se de realizar um êxodo do nosso eu, de perder a vida 
por Ele (cf. Mc 8, 35), seguindo o caminho do dom de si mesmo. Por outro 
lado, Jesus não gosta das estradas percorridas a metade, das portas entrea-
bertas, das vidas com via dupla. Pede para se meter à estrada leves, para 
sair renunciando às próprias seguranças, firmes apenas n’Ele.
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Por outras palavras, a vida dos seus discípulos mais íntimos, como nós so-
mos chamados a ser, é feita de amor concreto, isto é, de serviço e disponibi-
lidade; é uma vida onde não existem – ou, pelo menos, não deveriam existir 
– espaços fechados e propriedades privadas para própria comodidade. Quem 
escolheu configurar com Jesus toda a existência já não escolhe os próprios 
locais, mas vai para onde é enviado; pronto a responder a quem o chama, já 
não escolhe sequer os tempos próprios. A casa onde habita não lhe perten-
ce, porque a Igreja e o mundo são os espaços abertos da sua missão. O seu 
tesouro é colocar o Senhor no meio da vida, sem nada mais procurar para si. 
Assim foge das situações gratificantes que o colocariam no centro, não se 
ergue sobre os trémulos pedestais dos poderes do mundo, nem se reclina 
nas comodidades que enfraquecem a evangelização; não perde tempo a pro-
jetar um futuro seguro e bem retribuído, para evitar o risco de ficar à mar-
gem e sombrio, fechado nos muros estreitos dum egoísmo sem esperança 
nem alegria. Feliz no Senhor, não se contenta com uma vida medíocre, mas 
arde em desejo de dar testemunho e alcançar os outros; gosta de arriscar e 
sair, não forçado por sendas já traçadas, mas aberto e fiel às rotas indicadas 
pelo Espírito: contrário a deixar correr a vida, alegra-se por evangelizar.

No Evangelho de hoje, sobressai em segundo lugar a figura do único discí-
pulo nomeado: Tomé. Na sua dúvida e ânsia de querer entender, este discí-
pulo bastante teimoso assemelha-se-nos um pouco e até aparece simpático 
a nossos olhos. Sem o saber, dá-nos um grande presente: deixa-nos mais 
perto de Deus, porque Deus não Se esconde de quem O procura. Jesus mos-
trou-lhe as suas chagas gloriosas, faz-lhe tocar com a mão a ternura infinita 
de Deus, os sinais vivos de quanto sofreu por amor dos homens.

Para nós, discípulos, é muito importante pôr a nossa humanidade em con-
tacto com a carne do Senhor, isto é, levar a Ele, com confiança e total since-
ridade, tudo o que somos. Jesus, como disse a Santa Faustina, fica contente 
que Lhe falemos de tudo, não Se cansa das nossas vidas que já conhece, 
espera a nossa partilha, até mesmo a descrição das nossas jornadas (cf. 
Diário, 6 de setembro de 1937). Assim, buscamos a Deus com uma oração 
que seja transparente e não esqueça de Lhe confiar e entregar as misérias, 
as fadigas e as resistências. O coração de Jesus deixa-Se conquistar pela 
abertura sincera, por corações que sabem reconhecer e chorar as suas fra-
quezas, confiantes de que precisamente nelas agirá a misericórdia divina. 
Que nos pede Jesus? Ele deseja corações verdadeiramente consagrados, 
que vivam do perdão recebido d’Ele para o derramarem com compaixão so-
bre os irmãos. Jesus procura corações abertos e ternos para com os fracos, 
nunca duros; corações dóceis e transparentes, que não dissimulam perante 
quem tem na Igreja a tarefa de orientar o caminho. O discípulo não hesita 
em questionar-se, tem a coragem de viver a dúvida e levá-la ao Senhor, aos 
formadores e aos superiores, sem cálculos nem reticências. O discípulo fiel 



realiza um discernimento atento e constante, sabendo que o coração há de 
ser educado diariamente, a partir dos afetos, para escapar de toda a duplici-
dade nas atitudes e na vida.

No termo da sua busca apaixonada, o apóstolo Tomé chegou não apenas a 
acreditar na ressurreição, mas encontrou em Jesus o tudo da vida, o seu 
Senhor; disse-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!» (v. 28). Far-nos-á bem rezar, 
hoje e cada dia, estas palavas esplêndidas, como que a dizer-Lhe: Sois o meu 
único bem, o caminho da minha viagem, o coração da minha vida, o meu tudo.

Por fim, no último versículo que ouvimos, fala-se de um livro: é o Evangelho, 
onde não foram escritos muitos outros sinais realizados por Jesus (v. 30). 
Depois do grande sinal da sua misericórdia – poderíamos supor –, já não 
foi necessário acrescentar mais. Mas há ainda um desafio, há espaço para 
sinais feitos por nós, que recebemos o Espírito do amor e somos chamados 
a difundir a misericórdia. Poder-se-ia dizer que o Evangelho, livro vivo da 
misericórdia de Deus que devemos ler e reler continuamente, ainda tem pá-
ginas em branco no final: permanece um livro aberto, que somos chamados 
a escrever com o mesmo estilo, isto é, cumprindo obras de misericórdia. Per-
gunto-vos, queridos irmãos e irmãs: Como são as páginas do livro de cada 
um de vós? Estão escritas todos os dias? Estão escritas a meias? Estão em 
branco? Nisto, venha em nossa ajuda a Mãe de Deus: Ela, que acolheu plena-
mente a Palavra de Deus na vida (cf. Lc 8, 20-21), nos dê a graça de sermos 
escritores viventes do Evangelho; a nossa Mãe da Misericórdia nos ensine a 
cuidar concretamente das chagas de Jesus nos nossos irmãos e irmãs que 
passam necessidade, tanto dos vizinhos como dos distantes, tanto do doente 
como do migrante, porque, servindo quem sofre honra-se a carne de Cristo. 
Que a Virgem Maria nos ajude a gastarmo-nos completamente pelo bem dos 
fiéis que nos estão confiados e a cuidarmos uns dos outros como verdadeiros 
irmãos e irmãs na comunhão da Igreja, a nossa santa Mãe.

Queridos irmãos e irmãs, cada um de nós guarda no coração uma página 
muito pessoal do livro da misericórdia de Deus: é a história da nossa cha-
mada, a voz do amor que fascinou e transformou a nossa vida, fazendo com 
que, à sua Palavra, largássemos tudo para O seguir (cf. Lc 5, 11). Reavivemos 
hoje, com gratidão, a memória da sua chamada, mais forte do que qualquer 
resistência e fadiga. Continuando a Celebração Eucarística, centro da nossa 
vida, agradeçamos ao Senhor, porque entrou nas nossas portas fechadas 
com a sua misericórdia; porque, como Tomé, nos chamou por nome; porque 
nos dá a graça de continuar a escrever o seu Evangelho de amor. 
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Seminário de Nossa Senhora da Conceição 

Largo Dr. Pedro Vitorino, 2
4050-468 PORTO | Telf. 222 008 056
seminariomaior@diocese-porto.pt

Seminário Diocesano Missionário 
“Redemptoris Mater”  
Santa Teresa do Menino Jesus

Casa Diocesana de Vilar
Rua Arcediago Van Zeller, 50
4050-621 PORTO | Telf. 226 056 000
rmaterporto@gmail.com

Seminário do Bom Pastor

Rua D. António Barroso, 101
4445-396 ERMESINDE | Telf. 229 741 341
correio@seminariodobompastor.pt

Pré-Seminário Diocesano

Rua D. António Barroso, 101
4445-396 ERMESINDE | Telf. 229 741 341
correio@seminariodobompastor.pt



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 dis-
ponibilidade 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/trabalho.  
É frequentado por 38 jovens até ao final do 3º ciclo, a que se acrescentam 24 a 
frequentar o Secundário, na Universidade ou já a trabalhar, num total de 62.

A apresentação dos interessados é feita pelo Pároco (ver ficha anexa) e está agen-
dada para o próximo dia 28 de novembro, às 14h30 no Seminário do Bom Pastor.

Aião (S. João Baptista) 7º

Aião (S. João Baptista) 8º

Aião (S. João Baptista) 9º(2 al.)

Amarante (S. Gonçalo) –

Avintes (S. Pedro) 7º

Avintes (S. Pedro) 8º

Avintes (S. Pedro) 12º(4 al.)

Barrosas (Sta. Eulália) 11º

Bougado (S. Martinho) 9º

Caíde de Rei (S. Pedro) 8º

Caíde de Rei (S. Pedro) 9º

Caíde de Rei (S. Pedro) 11º

Campelo (S. Bartolomeu) Univ.

Carregosa (S. Salvador) 9º (2 al.)

Carvalhido (Coração de Jesus) Univ

Castelões de Cepeda (D. Salvador) 7º (3 al.)

Castelões de Cepeda (D. Salvador) 9º

Castelões de Cepeda (D. Salvador) Univ.

Duas Igrejas (N. Sra. do Ó) PRD 11º

Gatão (S. João Baptista) 7º

Guetim (Sto. Estêvão) 9º (2 al.)

Guetim (Sto. Estêvão) 10º

Guifões (S. Martinho) 8º

Leça da Palmeira (S. Miguel Arc.) 9º

Mafamude (S. Cristóvão) 8º

Matosinhos (SS. Salvador) 7º

Melhundos (S. Martinho) 10º

Melres (Stª Maria) Univ.

Meinedo (Stª Mª Maior) 6º (2 al.)

Meinedo (Stª Mª Maior) 7º (3 al.)

Paredes (S. Miguel) PNF 9º 

Portela (S. Paio) 9º

Recarei (Nª. Srª do Bom Despacho) 9º (2 al.)

Regilde (Sta. Comba) 11º

Rio de Moinhos (S. Martinho) Univ.

Rio Tinto (S. Cristóvão) 7º

Sobreira (S. Pedro) 10º

Sobrosa (Sta. Eulália) 11º

Sobrosa (Sta. Eulália) 12º(2 al.)

Valongo (S. Mamede) 9º 

Valongo (S. Mamede) 10º 

Vale (Nª Srª da Assunção) 6º

Vila Caíz (S. Miguel) 8º (2 al.)

Vila Caíz (S. Miguel) 9º

Vila Caíz (S. Miguel) 10º

Vila Caíz (S. Miguel) 11º

Vila Caíz (S. Miguel) 12º

Vilar do Paraíso (S. Pedro) 8º

Paróquia Ano Paróquia Ano



SEMINÁRIO DO BOM PASTOR
Comunidade Residente

O Seminário do Bom Pastor é frequentado por 18 seminaristas, provenien-
tes das comunidades paroquiais. A formação desenvolve-se em quatro 
anos: os três primeiros correspondem aos anos do Ensino Secundário e são 
de preparação vocacional. O quarto ano desenvolve as características pro-
pedêuticas e de fundamentação presentes em todo o processo formativo, 
tendo por objetivo primeiro o discernimento da vocação sacerdotal.

Baguim (Coração de Maria) 4º

Bairros (S. Miguel) 3º

Cête (S. Pedro) 4º

Freixo de Baixo (Divino Salvador) 2º

Margaride (Sta. Eulália) 3º

Moreira (Divino Salvador) 4º

Oliveira do Douro (Sta. Eulália) 2º

Paços de Brandão (S. Cipriano) 1º

Ramalde (S. Salvador) 4º

Real (Divino Salvador) AMT 4º

Rio de Moinhos (S. Martinho) 3º

São Mamede de Infesta (S. Mamede) 3º

Sanfins de Ferreira (S. Pedro) 4º

Seroa (S. Mamede) 3º

Tuías (Divino Salvador) 4º

Valongo (S. Mamede) 1º

Vila Cova de Carros (S. João Evang.) 2º

Fora da Diocese 4º

Paróquia Ano Paróquia Ano



Besteiros (S. Cosme e S. Damião) 2º

Cabeça Santa (D. Salvador) 2º

Campelo (S. Bartolomeu) 3º

Cedofeita (S. Martinho) 4º

Chave (Sta. Eulália) 5º

Freamunde (D. Salvador) 6º

Gião (Sto. Estêvão) VCD 2º

Guetim (Sto. Estêvão) 2º

Lagares (S. Martinho de Tours) PNF 1º

Madalena (Sta. Mª Madalena) VNG 6º

Mafamude (S. Cristóvão) Estágio, Diác.

Malta (Sta. Cristina) 1º

Medas (Sra. da Natividade) Estágio, Diác.

Moreira (Divino Salvador) 1º

Ordem (Sta. Eulália) 2º

Ovar (S. Pedro) Candidato

Ovar (S. João) 2º

Recesinhos (S. Martinho) 5º

Rio Tinto (S. Cristóvão) 3º

Rôge (SS. Salvador) 5º

S. João da Madeira (S. João Baptista) 2º

Santo Ildefonso (Sto. Ildefonso) 1º

Sequeirô STS (S. Martinho) 6º

Sendim (S. Tiago) 4º

Sendim (S. Tiago) Estágio

Senhora do Porto (Nª. Senhora) 3º

Sobrado (Sta. Maria) CPV Estágio, Diác.

Vilela (Sto. Estevão) 3º

Vitória (Nª Senhora) 2º

Paróquia Ano Paróquia Ano

SEMINÁRIO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

O Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição do Porto é frequentado 
por 29 seminaristas. A comunidade completa-se com a presença das dioce-
ses de Coimbra e de Vila Real.



País Ano

Brasil 2º

Brasil 3º

Brasil 6º

El Salvador 5º

Equador 3º (2 al.)

Equador 4º

Itália 1º

Itália 3º

Perú 3º

Portugal 1º

Portugal 2º

República Dominicana 4º (2 al.)

República Dominicana 5º

Ruanda 6º

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

O Seminário “Redemptoris Mater” é frequentado por 16 seminaristas, pro-
venientes das comunidades Neocatecumenais.



APRESENTAÇÃO AO SEMINÁRIO
Discernimento para a Vocação Sacerdotal

26 de novembro de 2016 | 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 26 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 
telefone 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 
oportunamente 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
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