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1 - A Semana dos Seminários é sempre merecedora 
da atenção geral mas, por estarmos no Ano Sacerdo-
tal, deve poder ajudar os próprios sacerdotes a viver 
a sua entrega

Ao falar de vocações, pensa-se habitualmente 
em tendências e carismas inatos de determinadas 
pessoas e pessoas que se dizem realizadas e felizes. 
Este modo de falar deixa a impressão que isto de 
«ter vocação» é uma espécie de destino já inscrito 
no código genético de cada um, como se houvesse 
pessoas já fadadas para determinada função e outras 
dela excluídas. 

Tal mentalidade perturba gravemente a pastoral 
das vocações, levando a identificar a vocação com 
o prazer espontâneo de ser padre. Ora a vocação é 
o resultado de um longo combate entre as capacida-
des naturais e a liberdade pessoal. Há pessoas pos-
suidoras de determinadas capacidades intelectuais, 
artísticas, afectivas, morais e religiosas, mas essas 
capacidades são pluridireccionais, dão para vários 
serviços como a madeira de qualidade que tanto dá 
para móveis de sala como para um altar ou para mo-
bília de quarto. Não há um fado nem um destino pre-
estabelecido. O encaixe perfeito da pessoa no lugar 
certo só se vê mais tarde, depois de muito esforço 
para ajustar a pessoa à tarefa e de anos de fidelidade. 
Antes disso, a pessoa tem de conhecer-se a si mesma 
e decidir-se a utilizar as capacidades no sacerdócio, 
o que implica a atitude de generosidade. Por isso é 
que no seu diálogo com as pessoas Jesus dizia «se 
queres vir comigo»… Paulo de Tarso nunca pensou 
ter vocação para discípulo de Jesus, e o mesmo se 
pode dizer de Levi ou Mateus. Em ambos os casos 
houve um convite, uma tomada de consciência e 
uma longa conversão.

O Papa Bento XVI, recordando o 150º aniversário de morte do “Santo Cura 

d’Ars”, proclamou um especial “Ano Sacerdotal”, que teve início a 19 de Junho 

deste ano e termina a 11 de Junho de 2010, cujo tema é “Fidelidade de Cristo, 

fidelidade do Sacerdote”. É um ano de oração pelos sacerdotes, pela sua valori-
zação da parte do povo e para cada sacerdote revigorar o seu ministério. 

Referência incontornável deste Ano Sacerdotal é, sem dúvida, o “Santo Cura 

d’Ars”. Pastor sem igual - como o definiu João Paulo II - no pleno cumprimento 
do ministério sacerdotal e da santidade do ministro. Modelo de vida e de serviço 
pastoral, ele é também desafio e inspiração para mantermos vivo o dom do pró-

prio sacerdócio ministerial. 

MODELO DE SANTIFICAÇÃO NO 
EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO SACERDOTAL

“O Santo Cura d’Ars”

Cont. p. 3
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 “A Escola em Portugal: 
Educação integral da Pessoa Humana”

A carta pastoral da Con-
ferência Episcopal Portu-
guesa “A Escola em Por-
tugal, Educação Integral 
da Pessoa Humana” é um 
documento que reflecte so-
bre a missão e a importân-
cia da escola nos tempos 
de hoje, e aponta caminhos 
a percorrer para um melho-
ramento da Educação.

Para a realização da 
missão da Escola, enquan-
to elemento que congrega 
muitas pessoas, deve-se 
ter em conta que é neces-
sário um projecto cultural, 
antropologicamente funda-
mentado, onde se proponha 
ou reproponha as políticas 
de educação, definindo as 
opções a tomar, e que estas 
se traduzam numa prática, 
onde o valor essencial tem 
de ser a defesa e a valori-
zação da verdade. Pois, 
uma verdadeira educação 
escolar desenvolve-se a 
partir deste fundamento na 
verdade, onde o homem re-
conhece o respeito pela sua 
origem e pelo seu destino 
transcendente, desde a sua 
concepção e ao longo do 
seu desenvolvimento. Tal 
facto impele o homem ao 
respeito pelo valor funda-

mental, a vida. Os meios 
académicos devem ser 
centro de promoção deste 
valor tão essencial.

Neste dinamismo da 
educação integral do pró-
prio homem, o respeito pela 
dignidade humana assume 
o papel crucial, contudo 
coadjuvado e potenciado 
por todas as áreas do saber 
e que se traduz também na 
promoção e educação para 
os valores da cidadania e da 
espiritualidade como parte 
integrante do ser Humano. 
Por isso a escola ao formar 
para a verdade e para a 
dignidade fundamental da 
Pessoa humana fomenta e 
promove um valor essen-
cial, a liberdade humana. 
Esta deve ser usada não de 
forma arbitrária, mas em 
prol da sociedade e do ou-
tro, enquanto pessoa. Para 
isso, a comunidade edu-
cativa cada vez mais tem 
necessidade de um âmbito 
de acção mais alargado, 
onde haja interacção entre 
o corpo docente e os pais, 
que são parte integrante e 
fundamental na educação 
dos seus filhos.

Apesar da escola ter 
uma finalidade, hoje em 

dia, a realização da sua 
missão torna-se um pouco 
difícil, devido ao grande 
afluxo de pessoas que a 
frequentam. Tal aconteci-
mento em si é bom, con-
tudo a realização da escola 
enquanto tal fica mais fra-
gilizada, sendo necessário 

repensar novos projectos 
com vista a uma maior e 
melhor resposta às dificul-
dades de cada um e do su-
cesso escolar. Na verdade, 
a individualidade de cada 
um deve ser respeitada, 
mas promovendo sempre 
uma pedagogia para a co-
munidade. Assim, é neste 
enquadramento social que 
a escola realiza e promove 
um aspecto da sua missão.

Hoje em dia a socieda-
de moderna é multifaceta-
da e pluralista, devido a in-
fluência de várias correntes 
de pensamento, como por 
exemplo, as políticas e as 
económicas, que caracte-
rizam a sociedade como, 
“sociedade de fragmen-

tos”. Tal situação leva a 
que muitos dos valores da 
sociedade sejam relativi-
zados, desde o valor da fa-
mília até ao da própria vida 
humana, o que leva a que a 
escola de hoje seja promo-
tora desses valores, impli-
cando e envolvendo toda a 
comunidade escolar.

Porém, a comunida-
de escolar, nos últimos 
tempos, tem sido alvo de 

algumas reformas, desde 
o ensino secundário, com 
novas modalidade de ensi-
no, e no ensino universitá-
rio, no qual é de salientar 
a aplicação do processo de 
Bolonha. Este trouxe algu-
ma confusão. Desta forma, 
é necessária uma coopera-
ção entre as várias entida-
des, onde o Estado tem um 
papel fundamental, em pro-
mover e facilitar, regular e 
financiar todos os meios de 
ensino. Contudo ele não 
tem o direito de impor um 
currículo exaustivo, que 
muitas vezes estão desa-
justados com as condições 
de uma comunidade edu-
cativa. Porém, deve dei-
xar que cada comunidade 
estabeleça o seu projecto 
educativo e o comprove 
no quotidiano da sua vida. 
A esse respeito as escolas 
católicas, que estão ao ser-
viço da Igreja, devem dar o 
exemplo em todos os âmbi-
tos, primando por formar o 
aluno numa visão integral 
da pessoa humana.

Apesar de todos os er-
ros, deve-se olhar para a 
educação com o olhar de 
esperança, promovendo em 
cada tempo uma formação 
integral da pessoa humana, 
pautado pelo valor essen-
cial da verdade.

Helder Libório,
aluno do 6º ano de Teologia

S. João Maria Vianney, 
nasceu no ano de 1786, no 
pequeno povoado de Dra-
dily, de uma família humil-
de de camponeses. 

São inúmeras as peri-
pécias que acontecem no 
pequeno mundo do futu-
ro Cura d’Ars, que sen-
do banais e até caricatas, 
tornam-se significativas e 
vão moldando aquele que 
será modelo de todos os 
párocos.

Quando se proclamou a 
nova Constituição Civil em 
França, no ano de 1791, os 
padres foram obrigados a 
prestar juramento cismá-
tico. Apesar das represá-
lias, muitos sacerdotes não 
prestaram esse juramento 
e a situação tornou-se-lhes 

cada vez mais hostil. 
É no interior desta con-

juntura social que cresce 
o pequeno João Vianney, 
que está atento à realida-
de e retém tudo o que vê. 
Recordará muitas noites, a 
humilde celebração em que 
todos se juntavam em volta 
de uma pequena mesa, jun-
to do sacerdote para a ce-
lebração da santa missa. O 
pequeno participava quase 
sempre, uma vez que o seu 
pai albergava os sacerdotes 
que passavam pela sua pe-
quena aldeia. 

Aos sete anos de idade 
fora-lhe confiada a guarda 
do rebanho e vivia embala-
do pela música da natureza 
e pelo balir das ovelhas, 
longe do terrível aconte-

cimento que se vivia em 
França. 

A sua irmã Gothor dá a 
conhecer alguns dos mo-
mentos que eram vividos 
nos campos enquanto pas-
tavam os animais. Conta 
ela que gostava muito de ir 
com João Maria. Ele con-
tava muitas histórias que 
mais tarde ela compreen-
dera tratar-se de episódios 
bíblicos. Além disso, logo 
que chegassem aos campos 
de pastagem, ajoelhavam-
se e ofereciam o trabalho 
do dia. Muitas são as his-
tórias vividas naqueles 
campos e Gothor recorda 
ainda que João Maria não 
deixara de elevar um san-
tuário à imagem de Nossa 
Senhora, que andava sem-
pre com o pequeno Cura 
d’Ars. Quando as outras 

crianças se aproximavam 
e o viam a falar com a sua 
irmã, questionavam-no e 
João Maria ficava muito 
admirado por eles não co-
nhecerem aquelas histórias 
que contava à sua irmã e, 
de imediato, todo entusias-
mado, contava-lhes essas 
histórias, dando sempre 
muitos conselhos aos seus 
amigos. 

Assim, enquanto em 
toda a França eram proibi-
das as cerimónias religio-
sas, naquele vale ignorado, 
aquelas crianças levanta-
vam altares e colocavam-
se em procissão com uma 
cruz feita de dois paus cru-
zados à frente, recitando o 
terço e cantando singelos 
cânticos.

Pedro Vilela,

aluno do 6º ano de Teologia

RETALHOS DE UMA VIDA...
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“O Santo Cura d’Ars”

BREVE BIOGRAFIA

João Maria Vianney, 
mais conhecido como o 
"Santo Cura d’Ars", nas-
ceu em Dardilly, perto de 
Lião (França), no dia 8 de 
Maio de 1786, no seio de 
uma família de campone-
ses muito religiosa e gene-
rosa para com os pobres. 
Conseguiu realizar a sua 
vocação sacerdotal graças 
ao Padre Balley, pároco de 
Écully, que o apoiou incan-
savelmente durante as nu-
merosas provas e dificul-
dades que teve de enfrentar 
até receber a ordenação 
sacerdotal. 

Aos 29 anos recebeu a 
ordenação sacerdotal. O 
Bispo enviou-o para a lon-
gínqua paróquia de Ars, 
conhecida como “a Sibéria 
da diocese de Lião” pelo 
seu clima húmido e insa-
lubre. João Maria Vianney 
chegou a Ars no dia 11 de 
Fevereiro de 1818. Nesta 
paróquia, durante 41 anos, 
exerceu o seu ministério 
pastoral, consumando-se 
no amor, no zelo e no dom 
de si em favor da comuni-
dade que lhe fora confiada, 
testemunhando, com a sua 
vida, a radicalidade do se-
guimento de Cristo Bom 
Pastor, Sacerdote e Vítima 
pela salvação dos homens. 

O “Cura d’Ars” não só 
conseguiu fazer revitalizar 
a vida cristã na sua paró-
quia, através da pregação 
e da adoração diante do 
Sacrário, mas também 
transformou Ars num mo-
delo de vida cristã para as 
paróquias vizinhas. Rapi-
damente a fama das suas 
virtudes se espalhou… Ars 
tornou-se então um lugar 
de peregrinação e ao con-
fessionário do “Santo Cura 
d’Ars” acorriam pessoas 
das mais diversas condi-
ções sociais, provenientes 
de toda a França. 

Morreu, consumido 
pelo amor apostólico e 

debilitado pelas penitên-
cias, no dia 4 de Agosto de 
1859. Foi proclamado, por 
Pio XI, “Patrono de todos 
os Párocos do mundo” em 
1929. No 150º aniversário 
de sua morte (1859-2009) 
o Papa Bento XVI procla-
mou-o também “Patrono 
de todos os sacerdotes do 
mundo”. 

ACTUALIDADE DA 
SUA MENSAGEM

No centenário da morte 
do “Cura d’Ars”, o Papa 
João XXIII, publicou a 
Carta encíclica Sacerdotii 
Nostri Primordia, os pri-
mórdios de nosso sacer-
dócio, reavivando a men-
sagem de S. João Maria 
Vianney para cada sacer-
dote. Esta encíclica é de 
grande actualidade, pois 
contém princípios de espi-
ritualidade sacerdotal que 
nos interpelam e desafiam. 
Em breves tópicos, João 
XXIII apresenta a perene 
mensagem do “Santo Cura 
d’Ars”:
- “A figura de um padre 
excepcionalmente morti-
ficado que, por amor de 
Deus e pela conversão dos 
pecadores, se privava de 
alimento e sono, se impu-
nha rudes penitências e, 
sobretudo, levava a renún-
cia de si mesmo a um grau 
heróico”. O “Cura d’Ars” 
empenhou-se nestas mor-
tificações como penitência 
em favor dos pecadores a 
quem ele atendia: “Eu im-
ponho apenas uma peque-
na penitência àqueles que 
confessam devidamente os 
seus pecados; o resto faço-
o eu em lugar deles”.
“A todos, o exemplo admi-
rável de renúncia do “Cura 
d’Ars”, “severo para consi-
go e bondoso para com os 
outros”, lembra de forma 
eloquente e urgente o lu-
gar primordial da ascese na 
vida sacerdotal”.

- “Exemplo de pobreza. 
Rico para dar aos outros, 
mas pobre para si mesmo, 
viveu num total desprendi-
mento dos bens deste mun-
do, e o seu coração verda-
deiramente livre abria-se 
com generosidade a todos 
os que, afligidos por misé-
rias materiais ou espiritu-
ais, vinham até ele 
de toda a parte em 
busca de remédio. 
“O meu segredo é 
bem simples, di-
zia ele, é dar tudo 
e nada guardar”. 
O seu desinteres-
se fazia-o atender 
a todos os pobres, 
sobretudo os da 
sua paróquia, aos 
quais testemunha-
va extrema deli-
cadeza, tratando-
os com verdadeira 
ternura, com os 
maiores cuidados 
e até com respei-
to”.
- “S. João Maria 
Vianney, pobre de 
bens materiais, foi 
igualmente exem-
plo de voluntária 
mortificação da 
carne. “Não há 
senão uma ma-
neira de se dar a 
Deus no exercício 
da renúncia e do 
sacrifício - dizia 
ele - isto é, dar-
se totalmente”. 
E, em toda a sua 
vida, praticou, em 
grau heróico, a ascese da 
castidade. O seu exemplo 
sobre este ponto parece, 
particularmente oportuno, 
porque, em bastantes regi-
ões, infelizmente, os padres 
são obrigados a viver, em 
virtude do seu cargo, num 
mundo onde reina uma at-
mosfera de excessiva liber-
dade e sensualidade”.
- “São numerosos os tes-
temunhos sobre o espírito 
de obediência do santo, 
podendo afirmar-se que 

para ele a exacta fideli-
dade ao “prometo” da or-
denação foi motivo para 
uma permanente renúncia 
de quarenta anos. Durante 
toda a sua vida, com efei-
to, aspirou à solidão de um 
santo retiro, e as responsa-
bilidades pastorais foram 
para ele pesado fardo, do 
qual por várias vezes ten-
tou libertar-se. Mas sua 
obediência total ao Bispo 
foi mais admirável. Dizia-
se do “Cura d’Ars” que ele 
só vivia na Igreja e só para 

a Igreja trabalhava, como 
palha que se consome no 
fogo”.
- Na celebração do sacra-
mento da reconciliação era 
expressão da misericór-
dia divina. S. João Maria 
Vianney levava muito a 
sério este sacramento e di-
zia: “Tantos crimes contra 
Deus são cometidos, que 
às vezes somos inclinados 
a pedir a Deus que acabe 
com este mundo!… “Deve 
vir à aldeia  de Ars se quer 

realmente saber como é 
infinita a multidão dos pe-
cados que se cometem. Ah, 
não sabemos o que fazer! 
Pensamos que não há nada 
mais a fazer senão chorar e 
clamar a Deus”. Mas para 
além do pecado está a mi-
sericórdia divina: “Deus é 
mais rápido em perdoar, do 
que uma mãe em arrancar 
o seu filho do fogo”.
- Dá-nos a conhecer o va-
lor incalculável da Euca-
ristia como mistério cele-
brado e adorado. “É, pois, 
uma obrigação para o pa-
dre reproduzir na sua alma 
o que se passa no altar e, 
visto que Jesus se imola, 
assim também o seu mi-
nistro deve imolar-se com 
ele; já que Jesus expia os 
pecados dos homens, o pa-
dre alcançará a sua própria 
purificação e a dos outros, 
seguindo a via árdua da 
ascese cristã. Era essa a 
experiência adquirida pelo 
“Cura d’Ars, que assim se 
exprimia: ‘A causa do re-
laxamento do padre é não 
prestar atenção à missa’. E 
o santo, que tinha o hábito 
de oferecer-se em sacrifí-
cio pelos pecadores, derra-
mava abundantes lágrimas 
‘ao pensar na infelicidade 
dos padres que não corres-
pondem à santidade da sua 
vocação”.

A encíclica também 
exalta, no “Santo Cura 
d’Ars”, a vida de oração, a 
santidade de vida, os recur-
sos pastorais, o exercício 
do ofício de ensinar (pre-
gação e catequese), etc. 
Temas actuais e de grande 
importância, também hoje, 
na vida e ministério sacer-
dotais e aos quais devemos 
voltar para revigorar o nos-
so ministério.

Olhando o “Cura 
d’Ars” podemos descobrir 
o amor, a bondade, a po-
breza e a simplicidade de 
vida no exercício do minis-
tério. Ao longo da sua vida 
nunca deixou de ser aquilo 
que era a sua vocação: ser 
padre, apenas padre pelo 
amor de Deus e no serviço 
aos homens.

       P. Abel Canavarro

Cont. p. 1
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2 - O Seminário é o espa-
ço e o ambiente propício 
para o jovem se estudar a 
si mesmo, gradualmente, 
até descobrir as suas capa-
cidades e animar-se a colo-
cá-las ao serviço directo do 
Evangelho. Por vezes, nos 
primeiros anos o jovem não 
dá sinais e, com os anos, 
acorda intelectual e afecti-
vamente; noutros casos, os 
começos são brilhantes e, a 
seguir, tudo se desfaz pe-
rante o embate do mundo e 

as suas seduções, acaban-
do o jovem por abandonar 
o caminho do sacerdócio 
onde poderia realizar-se e 
ser perfeitamente feliz. Há 
ainda casos onde o jovem 
avançou com dignidade até 
ao sacerdócio que recebeu 
com entusiasmo e verdade, 
mas depois, pelo descuido 
diário, perdeu o encan-
to inicial e acabou por se 
afastar como incapaz de 
viver a opção que fizera 
correctamente. 

Deste modo, falar de 
carismas e de pessoas pre-
destinadas é perigoso, pois 
o que realmente conta é o 
trabalho de cada um e dos 
seus educadores, a gene-
rosidade e a humildade 
interior. Pode dizer-se que 
quanto mais sério é o jo-
vem mais receio tem de não 
ser capaz e mais se esqui-
va, tornando-se necessário 
estimulá-lo. A história de 
uma vocação sacerdotal é a 
história de um longo com-
bate pessoal, de subidas e 
descidas, de dúvidas e de 
coragem, de lealdade com 
Deus. 

3 - Os pais, os catequistas 
e os professores devem es-
tar atentos aos pequenos 
sinais dos jovens, e ir-lhes 
propondo gradualmente 
a hipótese do sacerdócio. 
Dado o combate que se vai 
travar no interior desse jo-
vem, é preciso encomendar 
o caso a Deus, mormente 
na Eucaristia e na oração a 
Nossa Senhora. Ninguém 
merece ser padre, nem me-
rece ter um filho padre. Ser 
padre é sempre um dom 

de Deus, no sentido de ser 
precisa a graça para ver as 
capacidades naturais e de-
cidir colocá-las ao serviço 
da Igreja.

Ao examinar o jovem, 
há alguns sinais claramen-
te negativos: se é muito 
enfermiço ou com graves 
carências físicas, se é in-
telectualmente incapaz, se 
tem tendência para a men-
tira ou o roubo ou de humor 
instável, se é demasiado 
calculista e pouco genero-
so, se não tem capacidade 
de se entusiasmar ou de ad-
mirar. Tais tendências são 
defeitos de carácter e não 
aconselham a entrada nem 
a permanência no Seminá-
rio. Os adolescentes cria-
dos fora do convívio com 
os pais ou com carências 
afectivas, emigrados de 
terra em terra, com paren-
tes alcoólicos ou dementes, 
devem ser seriamente exa-
minados, pois com a idade 
essas fragilidades vêm ao 
de cima. 

Por sua vez, os pais e 
educadores devem exami-
nar-se a mesmos sobre a ra-

zão pela qual desejam que 
o jovem seja padre: para 
lhes garantir um empre-
go? para subir e ter prestí-
gio social? para encontrar 
uma saída para um filho 
doente ou que falhou nos 
estudos? E devem exami-
nar também por que é que 
não gostariam que o filho 
fosse padre: por vergonha 
social, uma vez que os pa-
dres vêm tradicionalmente 
dos meios rurais e fazem 
uma vida modesta? por 

sentirem que a 
sua inteligência 
é mal empregue 
no sacerdócio e 
podem ser bri-
lhantes médi-
cos, advogados 
e engenheiros? 
por medo de o 
ver infeliz, cri-
ticado e sem ca-
samento? pelo 
desnível econó-
mico do padre 

comparado com situações 
de estudos semelhantes?  

Estes testes interiores 
são muito úteis porque aju-
dam os pais a ver o amor 
que têm à Igreja e o clima 
que jovem respira à sua 
volta.

4 - Num documento de 
2008 («Orientações para a 
utilização das competên-
cias psicológicas na admis-
são e na formação dos can-
didatos ao sacerdócio»), 
lê-se: «O ministério sacer-
dotal requer dotes e virtu-
des morais e intelectuais 
relacionadas com o equi-
líbrio humano e psíquico, 
particularmente o equilí-
brio afectivo, de modo que 
o indivíduo possa fazer 
uma adequada doação de si 
mesmo ao serviço de Deus 
e dos fiéis». E cita algumas 
dessas qualidades: «a esta-
bilidade clara da identidade 
masculina, a capacidade de 
relacionamento amadure-
cido com outras pessoas ou 
grupos, um sólido sentido 
de pertença como funda-
mento da futura comunhão 

com os colegas de presbi-
tério e de uma responsável 
colaboração com o bispo, a 
capacidade de se entusias-
mar com grandes ideias, 
a coragem de tomar deci-
sões e de ser fiel a elas, o 
conhecimento de si mesmo 
diante de Deus que gera a 
auto estima e a confiança, 
a capacidade de se corrigir, 
o gosto pela beleza e a arte 

de a reconhecer, a capaci-
dade de integrar a sua se-
xualidade no todo da pes-
soa. Tais objectivos só são 
plasmados pelo cruzamen-
to da graça de Deus com o 
esforço do candidato, num 
caminho gradual e nem 

SEMANA DOS SEMINÁRIOS

Seminário, vocações e sacerdócio

sempre fácil».   
Para examinar o grau 

dessas tendências pode, às 
vezes, recorrer-se a exa-
mes psicológicos, mas esse 
não é o caminho normal, 
pois tais qualidades são 
uma condição, mas a gran-
de decisão tem de vir do 
próprio candidato, conclui 
o documento.

Faz bem aos pais, aos 

jovens e aos próprios pa-
dres lerem estes excertos 
do texto citado: a uns per-
mite ver o caminho a andar 
e a outros examinar se já 
chegaram à meta devida. 

Joaquim Gonçalves, 

Bispo de Vila Real

Seminaristas e padres



Igreja Diocesana de Vila Real                               5

CADERNO PASTORAL

Mapa diocesano 

do Clero e seminaristas
1 - O mapa que temos 
diante de nós merece ser 
lido com atenção, cruzan-
do a parte de cima, relativa 
aos alunos do Seminário, e 
a parte de baixo, referen-
te aos padres actualmente 
existentes na Diocese.

2 - No mapa dos seminaris-
tas, vemos que os semina-
ristas do Seminário Menor 
são 36; e os do Seminário 
Maior ou teólogos (a es-
tudar no Porto) são 19, in-
cluindo os estagiários.

Três notas: 
a) Os teólogos distribuem-
se por esta ordem decres-
cente: Montalegre (4), Vila 
Pouca (4), Murça (3), Vila 
Real (3), Ribeira de Pena 
(1) e de Chaves (1).  
b) Boticas, Régua, Sabrosa 
e Santa Marta não têm teó-
logos e no Seminário Me-
nor só têm um seminarista 
por concelho e Mesão Frio 
não tem nenhum semina-
rista.
c) Os concelhos do Douro 
são menos generosos em 
vocações que os de «Trás-
os-Montes». 

3 - O mapa de baixo contém 
o número dos padres vivos 
naturais de cada concelho, 
mesmo que trabalhem fora 
dele. São 34 até aos 50 
anos, 41 entre os 50 e os 
70 anos, e 40 acima dos 75 
anos. Portanto, o grupo dos 
veteranos é superior ao dos 
novos. 

Notas:
a) Pela naturalidade, os 
padres vivos distribuem-se 
por esta ordem decrescente: 
Montalegre (21), Vila Real 
(19), Chaves (17), Valpa-
ços (9), Vila Pouca (8), 
Ribeira de Pena (7), Alijó 
(6) e Boticas (6), Mondim 
(5), Sabrosa (4), Régua (3), 
Mesão Frio (2), Murça (2) 
e Santa Marta (1).
b) Tendo em conta as ida-
des desses padres, vemos 
que alguns concelhos 
têm padres mas não pa-

dres novos abaixo dos 50 
anos. Dispondo o mapa 
pelo número dos mais no-
vos, temos esta hierarquia: 
Chaves (7), Vila Real (7), 
Montalegre (6), Vila Pou-
ca (6), Valpaços (5), Alijó 
(3), Murça (2), Boticas (2), 
Régua (2), Mondim (2), 
Mesão Frio (1), Ribeira de 
Pena (1), Sabrosa (1), San-
ta Marta (0).

4 - Comparando o número 
dos padres actuais com o 
número dos seminaristas 
que serão, logicamente, 
os seus sucessores, vemos 
que alguns concelhos que 
deram padres antigamen-
te não têm agora semina-
ristas, e outros que não 
tinham padres começam 
a ter seminaristas. Isto le-
vanta perguntas: Porquê 
esta diferença: Mudanças 
sociais? Descuido dos pais, 
dos párocos e de outros 
educadores? 

Notas:
a) Desse confronto dos 
padres vivos com os semi-
naristas (teólogos e mais 
novos) de cada concelho, 
teremos este mapa decres-
cente: Vila Pouca 8 padres 
- 9 seminaristas, sendo 4 

teólogos; Murça 2 padres 
- 3 teólogos; Alijó, 6 pa-
dres - 6, sendo 2 teólogos; 
Montalegre 21 padres - 
12, sendo 4 teólogos, Vila 
Real 19 padres - 5, sendo 
3 teólogos, Chaves 17 pa-

dres - 3, sendo um teólogo, 
Mondim 5 padres - 3 do Se-
minário Menor, Valpaços 
9 padres - 5 no Seminário 
Menor, Ribeira de Pena 7 
padres - 4, sendo 1 estagi-
ário; Régua 3 padres - 1 no 
Seminário Menor, Sabrosa 
4 padres - 1 no Seminário 
Menor, Santa Marta 1 pa-
dre - 1 em pré-Seminário 
adulto, Boticas, 6 padres 
- 1 no Seminário Menor, 
Mesão Frio, 2 padres - 0 
seminaristas.  
b) Este confronto é espe-
cialmente doloroso para o 
concelho de Chaves onde 
os 17 padres não têm «su-
cessores», só havendo um 
teólogo e 2 no Seminário 
Menor. Vila Real é quase 
igual, mas tem 3 teólogos. 
(Em ambos os concelhos o 
número de padres «novos» 
é igual - 6).
c) Os concelhos que me-
lhor se mantêm, positivos 
e esperançosos, são Vila 
Pouca com 8 padres e 9 
seminaristas, sendo 4 de-
les teólogos; Murça com 
2 padres e 3 seminaristas, 
todos teólogos; Alijó com 
6 padres e 6 seminaristas, 
2 deles teólogos; e Monta-
legre com 21 padres e 12 
seminaristas, sendo 4 teó-
logos.

Em cada concelho, o 
Clero local deve continuar 
este exame dos números e 
a reflexão e estendê-la aos 
leigos: pais, catequistas, 
professores, escuteiros e 
grupos de jovens.

A carta do papa aos sacerdotes 
no ano sacerdotal

Na carta dirigida aos sacerdotes por ocasião da pro-
clamação do Ano Sacerdotal, nos 150 anos da morte do 
Cura d’Ars, o santo padre propõe aos padres de todo o 
mundo um percurso simples e concreto, a exemplo de 
São João Maria Vianney, sublinhando antes de mais o 
imenso dom que os sacerdotes constituem não só para 
a Igreja, mas também para toda a humanidade. Recorda 
as fadigas apostólicas, o serviço infatigável e escon-
dido e a caridade de tantos padres, dedicados sem re-
servas ao serviço de Deus e do próximo, não obstante 
dificuldades e incompreensões, por vezes até mesmo 
perseguições até ao supremo testemunho do sangue.

Apontando com simplicidade os elementos que fi-
zeram de São João Maria Vianney um pastor segundo o 
coração de Deus como a humildade, a responsabilida-
de e a total identificação com o seu ministério, o papa 
apela a considerar a eficácia substancial do ministério 
que permanece independentemente da santidade do 
ministro; afirmando também que não se pode deixar 
de ter em conta a extraordinária frutificação gerada do 
encontro entre a santidade objectiva do ministério e a 
subjectiva do ministro. O seu exemplo deve levar-nos 
a sublinhar os espaços de colaboração que se impõe 
a estender cada vez mais aos leigos, com os quais os 
presbíteros formam o único povo sacerdotal.

O papa recorda depois o testemunho quotidiano de 
São João Maria Vianney: a oração diante do Taberná-
culo, a missa e a Confissão, exortando os sacerdotes 
a terem uma confiança inesgotável no sacramento da 
penitência e a colocá-lo de novo no centro das preocu-
pações pastorais.  

Bento XVI exorta os sacerdotes, no modelo deste 
santo, a viverem como ele o novo estilo de vida inaugu-
rado por Cristo, seguindo os três conselhos evangélicos 
de pobreza, castidade e obediência, como o caminho 
regular da santificação cristã, a ser praticado por cada 
um, segundo o próprio estado de vida. Como pobre, o 
Cura d’Ars poderia dizer: “O meu segredo é simples, 
dar tudo e não ficar com nada. No que diz respeito à 
castidade, ela brilhava no seu olhar, quando o dirigia ao 
Tabernáculo com os olhos de um enamorado. No que 
diz respeito à obediência, afirmava: Não há duas ma-
neiras boas para servir a Deus, mas sim uma só: servi-
lo como Ele quer ser servido.”

A concluir exorta todos os padres um convite a aco-
lherem a nova primavera que o Espírito vai provocando 
nos nossos dias na Igreja, nomeadamente através dos 
movimentos eclesiais e das novas comunidades. Por 
outro lado, sublinha a necessidade da comunhão entre 
os sacerdotes com o respectivo bispo, numa fraterni-
dade sacerdotal efectiva e afectiva. Só assim – explica 
Bento XVI – os padres poderão viver em plenitude o 
dom do celibato e ser capazes de fazer florescer co-
munidades cristãs em que se renovem os prodígios da 
primeira pregação. Tal como Paulo VI, o papa recorda 
que o homem contemporâneo escuta mais facilmente as 
testemunhas do que os mestres, ou se escuta os mestres 
é porque são testemunhas. Confiando o Ano Sacerdotal 
à Virgem Maria, Bento XVI conclui a carta com estas 
palavras: “Caros sacerdotes, Cristo conta convosco. A 
exemplo do Santo Cura d’Ars, deixai-vos conquistar 
por Ele e sereis também vós no mundo de hoje, mensa-
geiros de esperança, de reconciliação e de paz”. 

Bruno Pires, aluno do 6º ano de Teologia
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D O C U M E N T O S

OFERTAS DE PARTICULARES

O Seminário passa recibo so-
bre as ofertas (de pessoas indivi-
duais e de empresas) para efeitos 
de desconto do IRS/IRC. 

RECEITAS

Alunos de Humanidades 
    (Vila Real)                 49.503,44
Alunos Teologia (Porto) 30.850,00
Ofertas Particulares        13.392,00
Peditórios oficiais           38.792,54
Binações de missas        70.815,25
Outros                         113.233,75
TOTAL               316.586,94

 DESPESAS
   

Pessoal/funcionários        73.182,06 
Pessoal/Formadores         30.184,50 
Alunos Teologia (Porto)   62.610,00
Formação complementar    2.477,00
Funcionamento                 62.317,56
Obras/equipam/aparelhos 55.012,30
Consumíveis                       5.742,65
Outros                             49.622,00
TOTAL                           341.148,07
 

Receita Total    316.586,94 
Despesa Total    341.148,07 
SALDO NEGATIVO  24.561,13 

Cesaltina Celeste Mesquita     2.078
Isabel Maria Silva Gonçalves     150
Maria Fernandes                          70
Maria Saudade Costa Rego     1.500
Idília Maria Rocha Caetano         50
Pe. Fernando Pereira          500
Pe Dr. João Montes          500
Pe Manuel José M. Machado     500
Maria dos Anjos G. Martins       750
D. Manuel da Silva R. Linda   2.000
Pe José Óscar Teixeira Mourão    50
Dr. José Augusto Macieirinha 2.500
Maria Nunes                        300
Anónimos                     5.118
Berta Maria Alves Batista            20

Pe António Garcia (herdeiros)   800
Patricia M. Rodrigues Santos    200
Pe Alberto Carvalho Martins     800
Gualberto de Deus Teixeira         25
Adélia Assunção Alves Batista    25
Maria Otília de Figueiredo         500
Carla Sofia Pereira Silva Vieira    50
Joaquim Pedro Silva Vieira          50
José Augusto Silva Vieira         400
Fernando Conceição Fernandes   25
Irmãs Franciscanas - Florinhas    50
Silvestre Cardoso Caetano         100
António Matias Pereira Moreira 250
Mons José da Costa Selas       1.750
Ana Esteves                                   100
António Manuel Sousa Aires        200

S E M I N Á R I O

ALIJÓ              2008/09    2007/08
Alijó                        584,00  404,00 
Amieiro  
Carlão                        201,00  130,00
Casal de Loivos  
Castedo                    250,00
Cotas                        110,00
Favaios                       300,00  300,00
Pegarinhos                 60,00    75,00 
Pinhão  
Pópulo  
Ribalonga                  65,00    60,00
S. Mam. Riba-Tua 
Sanfins do Douro     225,00  151,00 
Santa Eugénia          130,00    85,00
S. Lourenço        
Vale-de-Mendiz  
Vila Chã                  150,00  150,00
Vila Verde                120,00  135,00
Vilar de Maçada        65,00  110,00 
Vilarinho de Cotas          110,00
TOTAL           2.260,00 1.710,00

BOTICAS            2008/09     2007/08
Alturas                      100,00  100,00
Ardãos                         315,00  310,00
Beça                          230,00  230,00
Bobadela           115,00 140,00
Boticas             195,00 205,00
Cerdedo  
Codeçoso                   30,00    30,00
Covas de Barroso   
Curros                        60,00    60,00
Dornelas  
Fiães do Tâmega       30,00    30,00
Granja                        60,00    55,00
Pinho e anexas           80,00    70,21
Sapiãos                    280,00  320,00
Vilar  
TOTAL                      1.495,00  1.550,21

CHAVES            2008/09    2007/08
Agostém (S.Pedro)   350,00  700,00
Águas Frias                 145,00  155,53
Anelhe/Sout.Velho     70,00    37,72
Arcossó                       85,00    85,00
Bobadela                     65,00    65,00
Bustelo  
Calvão                        460,00  450,00                                        
Cela                         218,00  110,00
Chaves Madalen.     433,50  388,48
Chaves Matriz                            1500,00  1500,00                
-igr. Misericórdi        
-Capela Hospital        
-Casa Sta Marta               200,00
Ch. Sagr. Família                
Cimo Vila Cast.         179,00  141,23
Couto Ervededo     
Curalha            790,00  520,00
Eiras                           132,03    97,96
Faiões          118,05     

Lamadarcos               93,90    19,43
Loivos                     146,00    61,00
Mairos         150,00  150,00
Monten.- S.Julião 
Moreiras                    80,00  143,00
Nogueira Mont.       254,00  287,00
Oucidres         120,00    62,00
Oura                        285,00  345,00
Outeiro Seco            120,00  300,00
Paradela Monforte     50,00  180,00     
Póvoa  Agrações
Redondelo               300,00  400,00
Roriz                          77,00    71,32
S. Vicente da Raia    110,00    50,00
Selhariz                    136,00    81,00
Samaiões            62,12    37,20
- Outeiro Jusão           70,62    77,02
Sanfins Castanh.      124,00  137,45
Sanjurge                        
Santa Leocádia        100,00  110,00
S.António Monf.       93,95    38,11
Santo Estevão          128,87  168,10
S.Julião de Mont.     236,00  120,00
Seara Velh               310,00  310,00
Soutelinho Raia         75,00    50,00
Soutelo                      150,00  150,00
Travancas          110,00  120,00
Tronco          165,00                  
Valdanta                   690,00  100,00
Vidago                      230,00  275,00
Vilar de Nantes        700,00  900,00
Vilarelho da Raia     140,00  125,00
Vilari. Paranheiras     89,00    99,57
Vilas Boas            90,00  222,00
Vilela do Tâmega    180,00  300,00
Vilela Seca            75,00            
Vila Verde da Raia   160,16
TOTAL                      10.446,70  10.040,12

MESÃO  FRIO        2008/09  2007/08
Barqueiros               100,00  100,00
Cidadelhe                           60,00
Mesão Frio          320,00  300,00
Oliveira                      45,09    55,39
Vila Marim          471,27 
TOTAL                      936,36  515,39

MON. BASTO     2008/09  2007/08
Atei                                    480,00
Bilhó          150,00    80,00
Campanhó                 271,03  287,45
Ermelo                    192,14  384,42
Mondim Basto               649,30
Paradança                147,50
Pardelhas                    47,83    29,32
Vilar de Ferreiros      400,00
TOTAL                      1.061,00  2.057,99

MONTALEGRE       2008/09    2007/08
Cabril         
Cambeses do Rio     165,00  205,00

Cervos                      235,00  210,00
Chã          407,87  315,00
Contim          
Covelães           85,00  105,00
Covelo do Gerês    
Donões          118,00    75,00
Ferral S.Marinha    
Fervidelas                                                                       
Fiães do Rio         
Gralhas             185,41  172,72
Meixedo                   115,00    85,00
Meixide                      55,00    30,00
Montalegre          490,00  370,00
Morgade           118,27  135,00
Mourilhe                     70,00    20,00
Negrões            50,00    30,80
Outeiro            40,00    50,00
Padornelos                 35,30    16,40
Paradela do Rio    
Padroso             92,00    43,80
Pitões            45,00    65,00
Pondras            50,36 
Reigoso                      35,00
Salto          315,66
Santo André                37,38    35,50
Serraquinhos            145,00  110,00
Sezelhe                    100,00    95,00
Solveira                       90,32    40,30
Tourém                        45,00    70,00
Venda Nova         
Viade                       
Vila da Ponte               
Vilar Perdizes           100,00  130,00
TOTAL        3.223,57  2.409,52
 
MURÇA        2008/09   2007/08
Candedo            95,00 
Carva                        109,59    80,00
Fiolhoso            101,00  221,00
Jou            80,00
Murça          205,00
Noura            45,00
Palheiros            90,00
Sobreira                       18,00  123,00         
Valongo Milhais       100,00
Vilares           185,00  120,00
TOTAL        1.028,59  544,00

RÉGUA        2008/09   2007/08
Covelinhas                 60,00
Fontelas            93,06    99,74
Galafura                      75,07    62,26
Godim                         956,40  500,00
Loureiro                    106,25    20,00
Moura Morta             118,88  104,52
Poiares                        177,32  184,65
Régua                       782,00
Sedielos                  
Vilarinho Freires          140,00  100,00
Vinhós                          57,14    30,44
TOTAL         2.566,12  1.101,61

RIBEIRA PENA    2008/09  2007/08
Alvadia                     490,85
Cerva                         401,26  278,73
Canedo   

Limões                        149,80  200,89
Salvador                     521,21  360,36
Santa Marinha                  115,00    112,90
Santo Aleixo            163,00     
TOTAL                    1.841,12  952,88

SABROSA     2008/09  2007/08
Celeirós                   75,00  120,00
Covas do Douro     331,70  115,45
Gouvães do Douro    80,00    60,00
Gouvinhas                46,00    60,00
Paços                     160,00  190,00
Parada do Pinhão      75,00    35,00
Paradela de Guiães    50,00    40,00
Provesende             139,82  105,00
S. L. Riba Pinhão 55,00  50,00
Sabrosa                  190,00  200,00
S. Cristóvão Douro  
S. Martinho Anta    340,00  270,00
Souto Maior             50,00    55,00  
Torre do Pinhão      147,00    30,50
Vilarinho S. Romão 111,68   102,00
TOTAL                      1.851,20  1.432,95

SANTA MARTA 2008/09   2007/08
Alvações do Corgo 141,00  110,00
Cever                           150,00
Cumieira         200,00  100,00
Fontes                        115,00
Fornelos                 55,00
Louredo                85,00
Medrões                                             140,00
S. João de Lobrigos          195,00
S. Miguel Lobrigos         160,00
Sanhoane                           100,00
TOTAL             341,00  1.210,00

VALPAÇOS      2008/09  2007/08
Água Revés            100,00  100,00
Alhariz (S. Tiago)    240,00  305,00
Alvarelhos              160,00  245,00
Argeriz                  120,00  110,00
Barreiros                   70,00    50,00
Bouçoais           30,00    27,00
Canavezes           23,26      8,70
Carrazedo Mont.     440,00  370,00
Crasto  
Curros                  80,00       
- Cabanas          100,00
Ervões         210,00  430,00
Fiães                        135,00
Fornos do Pinhal       75,00  125,00
Friões        220,00  200,00
Lebução                   215,00
Padrela  
Possacos                  250,00  250,00
Rio Torto                250,00  250,00
S. João da Corveira  
Sanfins         30,00   45,00
S.Maria de Émeres  180,00  105,00
Santa Valha Anex. 45,00  60,00
Serapicos            
Sonim            50,00    85,00
Tazém   
Tinhela                     100,00    90,00 
Vales          101,05    13,00

Valpaços               500,00    500,00 
Vassal          155,00    95,00
Veiga do Lila             54,06    26,64
V. Lila (S. Pedro)      36,16    22,94
Vilarandelo         160,00  480,00
TOTAL                     4.049,53  4.083,28

VILA POUCA     2008/09  2007/08
Afonsim           413,30  150,00
Alfarela de Jales      138,10  134,00
Bragado            72,15
Capeludos                253,00    41,80
Gouvães da Serra     170,00  170,00
Parada de Monteiros  
Pensalvos  
S. Martinho Bornes         228,05
S. Marta  do Alvão        75,00   115,00
Soutelo de Aguiar     731,55  330,00
Telões            632,61  388,32
Tresminas         
Valoura                     278,00  202,00
Vila Pouca A.                              1455,00 1450,00
Vreia de Bornes       249,84  165,20
Vreia de Jales                         80,00    375,30
TOTAL    4.476,40  3.821,82 

VILA REAL         2008/09   2007/08
Abaças                        70,00    50,00
Adoufe          100,00
Andrães           975,00  530,00
Arroios           150,00  105,00
Borbela                             405,00   215,00
Campeã                     930,00         
Constantim          185,00  250,00
Ermida          100,00  105,00
Folhadela                  315,00  285,00
Guiães            95,00    55,00
Justes            75,00    70,00
Lamares          140,00  120,00
Lamas de Olo             41,19    36,00
Lordelo           165,00  255,00
Mateus           457,59  199,56
Mondrões          250,00  250,00
Mouçós                    400,00
Nogueira          300,00  262,00
Nª. Sª. Conceição       637,00   625,00
Parada de Cunhos    250,00  250,00
Quintã                               50,00
S. António Arauc.    300,00
S. Miguel  Pena  220,02  55,00
- Sirarelhos                49,40    54,09
S. Pedro                   577,26  588,06
- Lar Srª das Dores  132,00  130,00
S. Tomé do Cast.      568,65  531,73
Sé               1000,00 1000,00    
Torgueda          292,25  141,54
Valnogueiras              37,50  150,00
Vila Cova                      75,00
Vila Marim           265,00  341,00
Vilarinho Samardã     51,00
TOTAL          8.603,86  7.708,98

GERAL 

2 0 0 8 / 0 9  4 4 . 1 9 0 , 4 5 
2 0 0 7 / 0 8  3 9 . 1 3 8 , 7 5
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N O T ÍC I A S

Bênção e inauguração do 
Lar de Idosos na Cumieira
O Centro Social e Pa-

roquial de Santa Eulália da 
Cumieira nasceu em 1992 
com as respostas sociais 
Pré-Escolar, Centro de Ac-
tividade de Tempos Livres 
e Centro de Dia. Passados 
quatro anos, abriu o Ser-
viço de Apoio Domiciliá-
rio e Apoio Domiciliário 
Integrado. Em 2003 criou 
a resposta social Creche. 
Desde Junho de 2007, pro-
tocolado com a Segurança 
Social, tem em funciona-

mento uma Equipa de RSI 
(Rendimento Social de 
Inserção), acompanhando 
165 agregados familia-
res do Concelho de Santa 
Marta de Penaguião. Em 
Setembro de 2009, depois 
de uma construção nova de 
raiz financiada pelo Progra-
ma PARES, pela Câmara 
Municipal de Santa Marta 
de Penaguião e pelas recei-
tas próprias da Instituição, 
iniciou-se a resposta social 
Lar de Idosos, com capa-

cidade para 15 utentes. Do 
seu quadro pessoal cons-
tam 31 funcionários, que 
apoiam 180 utentes. 

No dia 19 de Setembro 
de 2009 fez-se a bênção e 
a inauguração do Lar de 
Idosos. O Presidente da 
Direcção, Pe. Ernesto Lú-
cio, deu as boas-vindas às 
autoridades e ao povo em 
geral, sublinhando o cariz 
cristão da solidariedade 
que, em linguagem cristã, 
se chama caridade bem 
como a importância e ne-
cessidade desta resposta 
social, dizendo que os nú-
meros falam por si.

O Senhor Bispo, D. 
Joaquim Gonçalves, pro-
cedeu à bênção das insta-
lações. Após a bênção, fez 
se a visita e, de seguida, 
houve um lanche-convívio 

para toda a população pre-
sente em grande número, 
onde as iguarias da terra 
e da Região do Douro não 
faltaram em qualidade e 
em quantidade.

Dia Diocesano do Catequista 
No dia 5 de Outubro, 

celebrou-se em Chaves na 
paróquia da sagrada Famí-
lia, o Dia Diocesano dos 
Catequistas. No âmbito do 
ano sacerdotal, o encontro 
deste ano teve como lema: 
«Em Cristo todos somos 
sacerdotes».

De manhã, o Pe. Sérgio 
Dinis, coordenador dioce-
sano da pastoral, proferiu 
uma conferência: «O sa-
cerdócio, dom para a Igre-
ja e para o Mundo». Nesta 
conferência foi aprofunda-
do o sentido do sacerdó-
cio cristão que tem Cristo 

como o verdadeiro e único 
sacerdote. Pelo Baptismo, 
todos os crentes participam 
no sacerdócio de Cristo, no 
entanto, há que distinguir 
o sacerdócio comum dos 
fiéis do sacerdócio minis-
terial. Cristo actua na Igre-
ja por via sacramental, ou 
seja, através daqueles que 
escolheu e consagrou para 
os associar à sua quali-
dade de pontífice, dando-
lhes dignidade e poder 
para, em Seu nome, presi-
direm na Igreja ao sacrifí-
cio de que Ele será sempre 
o sacerdote. Esses minis-
tros, além da consagração 
baptismal, recebem uma 
consagração específica 
para representarem Cris-
to como pontífice; além 

da qualidade sacerdotal de 
todo o Povo de Deus, eles 
são consagrados para o mi-
nistério sacerdotal.

No final da conferência, 
D. Amândio presidiu à Eu-
caristia, e inspirando-se na 
liturgia do dia fez um apelo 
aos catequistas, relembran-
do o seu importante papel 
na evangelização da Igreja, 
enquanto discípulos, tes-
temunhas (seguidores) e 
apóstolos de Cristo. 

Na parte de tarde os ca-
tequistas presentes tiveram 
a oportunidade de ouvir 
alguns testemunhos de ca-
tequistas e sacerdotes acer-
ca da sua vivência da fé e 
da catequese ao serviço da 
iniciação da fé, insistindo 

sobretudo no despertar vo-
cacional.

A animação esteve a 
cargo do grupo Excelsior 
da Sé de Vila Real.

A paróquia da Sagra-
da Família mobilizou-se 
para receber os catequistas 
vindo de todas as áreas da 
Diocese, formando uma 
equipa de acolhimento. 

A equipa do Secretaria-
do disponibilizará diversos 
materiais alusivos ao ano 
sacerdotal para poderem 
ser utilizados no âmbito da 
catequese nomeadamente 
Vigílias de oração pelas 
vocações e pelos sacerdo-
tes. Tais materiais estarão 
disponíveis na internet, na 
página oficial da Diocese.

Concerto de inauguração do 
Salão Paroquial de Pedras Salgadas

Melhoramentos na capela 
de Carrazedo do Alvão

Desde as infra-estrutu-
ras do edifício ao mobili-
ário religioso, a população 
de Carrazedo do Alvão 
realizou diversos melhora-
mentos na sua capela.

Para inaugu-
rar estas obras, 
agora conclui-
das, celebrou-se 
no passado dia 
18 de Outubro 
eucaristia de 
acção de graças 
presidida pelo 
Sr. bispo coad-
jutor, D. Amân-
dio Tomás, e 
com a presença 
de diversas au-
toridades locais.

No fical da Eucaristia 
o Senhor Bispo descerrou 
uma placa comemorativa 
e houve um convívio com 
todos os presentes. É páro-
co o Pe Domingos Barrias.

Foi no dia 30 de ou-
tubro, pelas 21,30 h, que 
decorreu a inauguração do 
Salão Paroquial das Pedras 

Salgadas, com um concer-
to do “Orfeão das Terras de 
Aguiar”.

Este salão, recentemen-

te remodelado e be-
neficiado, está já a ser 
utilizado para diversas 
actividades da paró-

quia: catequese, esco-
la de música, projec-
ção de filmes, ensaio 
de coros, curso de ca-
tequistas, encontros 
de adultos, reuniões, 
teatros, concertos,...

Com esta iniciati-
va pretendeu-se ainda 
lançar o coro paro-
quial juvenil-infantil.

É pároco o Pe Do-
mingos Lage Alves.
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ÚLTIMA PÁGINA

II Sínodo dos Bispos para a África

VAI ACONTECER 

NOVEMBRO 2009

8-15 - Semana dos Seminá-
rios 

15 – Peditório para o Seminá-
rio Diocesano

16 – Conselho de Presbíteros
20-22 – Curso de Cristandade 

para mulheres
22 – Conselho Diocesano de 

Pastoral
24 – Aniversário da Dedica-

ção da Igreja Catedral 
28-30 – Curso de Cristandade 

para homens 
28-30 – Convívio Fraterno 

para jovens
29 – Início do Advento

DEZEMBRO 2009

1 – Fraternidade sacerdotal
7 – Recolecção mensal dos 

Sacerdotes
8 – Imaculada Conceição da 

Virgem Maria
12 – Palestra: Família primei-

ra educadora da Fé - Vila 
Real

13-20 – Semana dos sacerdo-
tes Doentes

13 – Conselho Regional 
(CNE)

19 – Palestra: Família pri-
meira educadora da Fé 
- Chaves

19 – Acção de Formação para 
professores de EMRC

20 – Ordenações Igreja 
Catedral

20 – Festa dos Povos (Cari-
tas)

25 – Natal do Senhor
27 – Dia da Sagrada Família

A Igreja Anglicana e Roma
Em 1534, no reinado de Hen-

rique VIII, a Igreja de Inglaterra 
tornava-se cismática quando os 
seus bispos rejeitaram o ministério 
e a autoridade do Santo Padre para 
se submeterem ao rei e ao poder do 
Estado. As igrejas que, ao longo 
dos séculos, se constituíram a par-
tir deste acontecimento fundacional 
formam a Comunhão Anglicana. Os 
seus bispos reconhecem a primazia 
da sede arqui-episcopal da Cantuá-
ria e todos os 10 anos reúnem-se nas 
chamadas conferências de Lambe-
th, do nome da residência londrina 
do Arcebispo da Cantuária.

A Comunhão 
Anglicana está 
hoje espalhada por 
todo o mundo e 
é trespassada por 
evoluções antagó-
nicas que põem a 
sua unidade em pe-
rigo. Desde há vin-
te anos, a decisão 
de ordenar mulhe-
res e de elevar pa-
dres homossexuais 
ao episcopado deu 
origem a numero-
sos pedidos de uma 
parte do clero e dos 
fiéis anglicanos 
que não se identificam com essas 
mudanças e que desejam integrar a 
plena comunhão com Roma. 

Para responder a estes pedidos 
o Santo Padre assinará em breve 
uma Constituição Apostólica que 

Depois de três semanas de tra-
balhos, no dia 25 de Outubro de 
2009, Bento XVI celebrou na Ba-
sílica de São Pedro a missa de en-
cerramento da segunda assembleia 
especial para a África do Sínodo 
dos Bispos. «Confiança! Levanta-
te, continente africano!» foram as 
palavras que os padres sinodais 
ouviram do Santo Padre que para 
muitos se tornou um «guia da Áfri-
ca». 

O Sínodo dos Bispos é uma 
assembleia de bispos convocada 
pelo Santo Padre para reflectir so-
bre um aspecto particular da vida 
da Igreja. O seu papel é consultivo, 
isto é destina-se a prestar ajuda ao 
Romano Pontífice, a aconselhá-lo 
discutindo os assuntos agendados 
por ele e fazendo propostas acerca 
dos mesmos.

O Santo Padre participou na 
maior parte das sessões do sínodo 
que tinha por tema «A Igreja em 
África ao serviço da reconciliação, 
da justiça e da paz». Recebeu dos 
padres sinodais 57 propostas que 
servirão de base à elaboração de 
uma futura exortação apostólica. 

O sínodo apresentou uma ima-
gem realis-
ta da Áfri-
ca e da sua 
Igreja. Os 
padres si-
nodais de-
n u n c i a m 
a violação 
maciça dos 
d i r e i t o s 
humanos, 
a injustiça, 
a corrup-

ção e a impunidade que afectam 
muitos países do continente. As 
migrações e a desertificação de-
mográfica de largas extensões ge-
ográficas, as catástrofes sanitárias 
e ambientais também são aponta-
das.

No entanto, o sínodo não se li-
mita a expor estes problemas dra-

máticos do continente africano. 
Também aponta alguns caminhos 
possíveis de esperança. 

Promover a reconciliação entre 
os vários grupos envolvidos nos 
muitos conflitos africanos apare-
ce assim como o ponto fulcral de 
qualquer acção orientada para a 
justiça e a paz. 

Exortam as Igrejas locais a pro-
mover o valor do trabalho, a lutar 

contra o endividamento, a preser-
var os recursos naturais e a inves-
tir na educação.

No que diz respeito à vida 
interna das igrejas, o sínodo de-
nuncia o escândalo da simonia 
(o comércio das coisas sacras) e 
lembra ao clero e aos religiosos 
a obrigação de uma vida pobre e 
casta. Também lembra aos cen-
tros de formação a necessidade 
de melhorar o discernimento e a 
educação dos seus formandos.

há-de estabelecer uma estrutura ju-
rídica idónea para receber os fiéis 
anglicanos. Estes serão integrados 
em circunscrições eclesiásticas de 
carácter pessoal. Enquanto, em 
geral, as paróquias e as dioceses 
agrupam os fiéis numa base territo-
rial, o dispositivo jurídico propos-
to pela Santa Sé assemelha-se aos 
Ordinariatos Castrenses e propõe 
um agrupamento dos fiéis numa 
base pessoal. Neste caso, o critério 
do agrupamento que será usado é 
a ligação pessoal dos fiéis a uma 
tradição particular, isto é à tradição 
anglicana. 

Aderindo ao Catecismo da Igre-
ja Católica e reconhecendo o mi-
nistério do sucessor de São Pedro, 
os fiéis vindos do anglicanismo 
poderão assim estar em plena co-
munhão com a Igreja Católica e ao 

mesmo tempo manter os elementos 
próprios do património espiritual e 
litúrgico anglicano.

Este gesto do Santo Padre não 
terá consequências quanto ao diá-
logo ecuménico com a Igreja An-
glicana pois os grupos interessados 
por este dispositivo jurídico já se 
encontravam à margem da Comu-
nhão Anglicana. Está nessa situa-
ção nomeadamente a “Traditional 
Anglican Communion” que rei-
vindica cerca de quatrocentos mil 
fiéis espalhados pelo mundo e que 
já tinha apresentado há dois anos 
um pedido de integração à Igreja 
Católica.

No dia 20 de Outubro de 2009, 
numa conferência de imprensa co-

mum que juntou, por 
um lado o Arcebispo 
católico de West-
minster, Vincent Ni-
chols, presidente da 
Conferência dos bis-
pos católicos de In-
glaterra, e, por outro 
lado, o Dr. Rowan 
Williams, Arcebispo 
da Cantuária e primaz 
anglicano, ficou claro 
que a Comunhão An-
glicana não conside-
ra a decisão da Igreja 
Católica como «um 
acto de agressão». O 
Dr. Williams encara-

a como «uma resposta pragmática 
a um problema que afecta algumas 
Igrejas» e que não prejudica o «tra-
balho comum que desenvolvemos 
há muito tempo [com a Igreja Cató-
lica] e que queremos continuar».


