
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Bispo de Viseu: O Seminário tem uma missão 
1. A missão do Seminário enquanto instituição conhecida como “coração da Diocese” é imprescindível para a formação do clero. 
Ao celebrarmos mais uma vez a Semana de Oração pelos Seminários Diocesanos, a Igreja, através da Comissão Episcopal das 

Vocações e Ministérios, chama-nos a atenção para a importância da formação da vocação dos jovens que são chamados ao ministério 
ordenado na Igreja. 

Esta casa de formação tem que ser cuidada com sacerdotes sábios, prudentes, bem formados no contexto global, que têm a missão 
importantíssima de cuidar da formação integral e plena dos futuros pastores. 

2. Tudo se alterou entre nós, pois a formação dos candidatos ao sacerdócio da nossa Diocese acontece no Seminário Maior 
Interdiocesano de São José em Braga, onde estão também os seminaristas das Dioceses de Bragança-Miranda, Guarda, Lamego e Viseu. 

Apesar desta circunstância, eu rezo e confio para que um dia as coisas possam ter um outro horizonte, sempre cumprindo as instruções 
da “Ratio Fundamentalis”, documento que nos dá instruções concretas sobre os Seminários e as etapas da formação sacerdotal. Eu desejo 
um Seminário com seminaristas bons e santos, que sejam a garantia de um futuro de esperança para a nossa Igreja particular sempre em 
constante “aggiornamento” e “renovação pastoral. 

3. Os seminaristas da nossa Diocese que estão a frequentar o Curso de Teologia em Braga são quatro.  Um no 2º ano, um no 4º ano e 
dois no 5º ano. Temos ainda outro que está a fazer um ano de discernimento vocacional a trabalhar pastoralmente na sua paróquia e com 
acompanhamento espiritual. A palavra Seminário evoca a palavra semente. Temos apenas quatro sementes a germinar no Seminário 
(seminaristas), mas eu acredito que no território cristão e generoso desta Diocese de Viseu, havemos de encontrar mais sementes que façam 
aumentar o seu número. Precisamos de acompanhar mais e melhor os que frequentam o Seminário em Família, os que estão em caminhada 
no Pré-Seminário e outros, pois eu tenho um sonho de que surja  um grupo de adolescentes e jovens que possam fazer um caminho de 
formação, discernimento e transição no  Seminário de Viseu, também como experiência de um ano de Propedêutico. 

4. Que possam fazer aqui no nosso Seminário de Viseu, uma etapa de descoberta vocacional, de acompanhamento de formação, de 
discernimento a caminho do sacerdócio. Confio ao Beato Carlo Acutis, esta intenção e peço aos nossos adolescentes e jovens que conheçam 
a sua vida de jovem e de santo e como ele se deixem apaixonar por Jesus. Sejam capazes de viver como ele o seu projecto de vida, 
deixando-se seduzir por Jesus Cristo e tenham a ousadia de fazer a pergunta: Senhor, o meu ideal de vida passa pela vocação sacerdotal? 
Escutem, rezem, meditem, respondam e decidam-se a dizer sim e a seguir o Bom Pastor, pois os “sacerdotes são necessários, porque Cristo 
é necessário” (São João Paulo II). 

5. Com este desejo, convido todos os sacerdotes, consagrados(as) e leigos(as), catequistas e professores a tudo fazermos para que as 
nossas crianças, os adolescentes e jovens na catequese, nas aulas de EMRC, os acólitos e os jovens pertencentes a movimentos, possam  ser 
ajudados por todos os agentes de pastoral a abrir o coração ao chamamento de Deus, a fazer o autêntico discernimento vocacional  para 
depois seguirem com alegria o Senhor. 

6. O tema proposto para esta Semana dos Seminários de 2020, na Mensagem do responsável pela CEVM, diz que esta tem como fonte 
de inspiração e esperança as palavras do Evangelho: “Jesus chamou os que queria e foram ter com Ele” (Mc 3,13). “Ele apresenta de modo 
sintético os elementos estruturantes da vocação: o chamamento do Senhor e a resposta dos discípulos, confirmada pela decisão de ir ter com 
Ele. A esta luz evangélica se entende melhor a natureza e a missão dos Seminários como comunidades que congregam aqueles que o Senhor 
chamou à vocação sacerdotal e se dispuseram a ir ter com o Mestre para aprender com Ele a configurar a vida com a sua, preparando-se 
assim para ser discípulos missionários. 

7. Esperança de que Deus toque o coração de muitos adolescentes, jovens e adultos. Que os chame ao ministério ordenado a serem 
padres na nossa Diocese. Esperança é o sentimento que pode crescer em nós com a celebração desta Semana. O Seminário deve estar dentro 
de nós pela oração, acolhimento no coração e com a partilha material do nosso pão para ajudar na formação os futuros sacerdotes. 

Na celebração do dia 8 de Novembro, faço-vos três pedidos: 
– Dar atenção às palavras de Jesus: “A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, pedi ao dono da messe que mande operários 

para a sua messe”. Que cada baptizado desta diocese proponha a um jovem o desafio da vocação sacerdotal e reze por essa intenção. 
– Com a crescente falta de vocações sacerdotais e com o envelhecimento dos sacerdotes, ou falta de entusiasmo e fidelidade dos que 

estão no exercício ministerial rezemos pela santificação da família, da Igreja e pela corresponsabilidade dos leigos. Tenhamos a coragem de 
ajudar na formação criando uma “bolsa de estudo”. 

–  Criemos condições e responsabilizemo-nos todos, com realismo, optimismo e esperança numa verdadeira cultura vocacional. 
Porque não unirmos todos as mãos e o coração em oração e partilha para esta ser uma realidade na Diocese de Viseu. Deitemos mãos à obra 
na renovação da Pastoral Vocacional e no Pré-Seminário. Falemos do tema das vocações, da carência de sacerdotes e chamemos muitos 
jovens que andam à procura, ajudando-os como Maria a dizer sim a Deus. 
† António Luciano, Bispo de Viseu 
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Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
01 02 03 04 05 06 07 08 

9h 
Forninhos  
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
PenaVerde 
 
14h 
Queiriz  
 
15h15 
Matança 

8h 
PenaVerde 
 
9h Queiriz 

16h30 
Forninhos 
 
17h30 
Matança 

18h 
PenaVerde 

17h 
Queiriz 

18h 
Dornelas 

17h 
Matança 

9h 
Forninhos 
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
PenaVerde 
 
14h30 
Queiriz 

N.B.: Domingo, 08/11/2020, o Ofertório é para os Seminários. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Ap 7, 2-4.9-14 
«Vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, 

de todas as nações, tribos, povos e línguas» 
 
Leitura do Apocalipse de São João 
Eu, João, vi um Anjo que subia do Nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele clamou 
em alta voz aos quatro Anjos a quem foi dado o poder de causar dano à terra e ao mar: 
«Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na 
fronte os servos do nosso Deus». E ouvi o número dos que foram marcados: cento e 
quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disto, vi uma 
multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. 
Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas 
e de palmas na mão. E clamavam em alta voz: «A salvação ao nosso Deus, que está 
sentado no trono, e ao Cordeiro». Todos os Anjos formavam círculo em volta do trono, 
dos Anciãos e dos quatro Seres Vivos. Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra, 
e adoraram a Deus, dizendo: «Amen! A bênção e a glória, a sabedoria e a acção de 
graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amen!». 
Um dos Anciãos tomou a palavra e disse-me: «Esses que estão vestidos de túnicas 
brancas, quem são e de onde vieram?». Eu respondi-lhe: «Meu Senhor, vós é que o 
sabeis». Ele disse-me: «São os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as 
túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL       Salmo 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6) 
Esta é a geração dos que procuram o Senhor. 
 
LEITURA II            1 Jo 3, 1-3 

«Veremos a Deus tal como Ele é» 
 
Leitura da Primeira Epístola de São João 
Caríssimos: Vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de 
Deus. E somo-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não O conheceu a Ele. 
Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de 
ser. Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, 
porque O veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem n’Ele esta esperança purifica-se 
a si mesmo, para ser puro, como Ele é puro. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO          Mt 5, 1-12a 

«Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O 
os discípulos e Ele começou a ensiná-los, dizendo: «Bem-aventurados os pobres em 
espírito, porque deles é o reino dos Céus. Bem-aventurados os humildes, porque 
possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-
aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados 
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de 
coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da 
justiça, porque deles é o reino dos Céus. Bem-aventurados sereis, quando, por minha 
causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. 
Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

As leituras deste dia deixam-nos duas mensagens de esperança, na 
primeira o profeta descreve a felicidade dos mártires e dos santos na sua 
condição celeste. Na segunda leitura relembra-nos que desde o dia do nosso 
baptismo, somos chamados filhos de Deus e o nosso futuro tem a marca da eternidade. 

O evangelho mostra-nos que futuro reserva Deus aos seus amigos. As “bem-
aventuranças” definem sempre uma alegria oferecida por Deus. As “bem-aventuranças” 
evangélicas devem ser entendidas no contexto da pregação sobre o “Reino”. As quatro 
primeiras dirigem-se aos “pobres”, saúdam a felicidade daqueles que se entregam 
confiadamente nas mãos de Deus e procuram fazer sempre a sua vontade; daqueles que, de 
forma consciente, deixam de colocar a sua confiança e a sua esperança nos bens, no poder, 
no êxito, nos homens, para esperar e confiar em Deus; daqueles que aceitam renunciar ao 
egoísmo, despojar-se de si próprios e estar disponíveis para Deus e para os outros. Os 
“pobres em espírito” são aqueles que aceitam renunciar, livremente, aos bens, ao próprio 
orgulho e auto-suficiência, para se colocarem, incondicionalmente, nas mãos de Deus, para 
servirem os irmãos e partilharem tudo com eles. Os “mansos” não são os fracos, os que 
suportam passivamente as injustiças; mas aqueles que recusam a violência, que são tolerantes 
e pacíficos, embora sejam, muitas vezes, vítimas dos abusos e prepotências dos injustos; a 
sua atitude pacífica e tolerante torná-los-á membros de pleno direito do “Reino”. Os “que 
choram” são aqueles que vivem na aflição, na dor, no sofrimento provocados pela injustiça, 
pela miséria, pelo egoísmo; a chegada do “Reino” vai fazer com que a sua triste situação se 
mude em consolação e alegria. A quarta bem-aventurança proclama felizes “os que têm fome 
e sede de justiça”. Provavelmente, a justiça deve entender-se, aqui, em sentido bíblico – isto 
é, no sentido da fidelidade total aos compromissos assumidos para com Deus e para com os 
irmãos. Jesus dá-lhes a esperança de verem essa sede de fidelidade saciada, no Reino que vai 
chegar. O segundo grupo de “bem-aventuranças” está mais orientado para definir o 
comportamento cristão. Enquanto que no primeiro grupo se constatam situações, neste 
segundo grupo propõem-se atitudes que os discípulos devem assumir. Os “misericordiosos” 
são aqueles que têm um coração capaz de compadecer-se, de amar sem limites, que se 
deixam tocar pelos sofrimentos e alegrias dos outros homens e mulheres, que são capazes de 
ir ao encontro dos irmãos e estender-lhes a mão, mesmo quando eles falharam. Os “puros de 
coração” são aqueles que têm um coração honesto e leal, que não pactuam com a duplicidade 
e o engano. Os “que constroem a paz” são aqueles que se recusam a aceitar que a violência e 
a lei do mais forte rejam as relações humanas; são aqueles que procuram ser instrumentos de 
reconciliação entre os homens. Os “que são perseguidos por causa da justiça” são aqueles 
que lutam pela instauração do “Reino” e são desautorizados, humilhados, agredidos, 
marginalizados por parte daqueles que praticam a injustiça, que fomentam a opressão, que 
constroem a morte. Na última “bem-aventurança”, o evangelista dirige-se, aos membros da 
sua comunidade que têm a experiência de ser perseguidos por causa de Jesus e convida-os a 
resistir ao sofrimento e à adversidade. 

No seu conjunto, as “bem-aventuranças” deixam uma mensagem de esperança e de 
alento para os pobres e débeis. Anunciam que Deus os ama e que está do lado deles mudar. 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Pai de bondade, criaste os teus filhos com amor e os dotaste de 

inteligência e criatividade, capazes de promover o progresso e a 
felicidade de todo o género humano. Envia o teu Espírito sobre aqueles 
que trabalham no avanço da ciência e da tecnologia, que pode dar 
frutos tão abundantes, para que se sintam sempre movidos pelo maior 
bem da pessoa humana, das sociedades e do nosso planeta. 
 


