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ÁGAPE
Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuida-
do do outro e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade; procura, 
ao invés, o bem do amado: torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício”.   Bento XVI

Estamos a começar a Semana de Oração pelos Seminários Diocesanos, grande oportunidade para respondermos 
ao apelo que o próprio Jesus nos faz: “Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a Sua seara” (Mt 9,38). 
Os seminários são espaços tão importantes na vida da Igreja, por causa da sua missão específica, que o Concílio Va-
ticano II chegou a afirmar que eles são o ‘coração da Diocese’ (Decreto Optatam Totius 5, Concílio Vaticano II). Ali se 
acolhem as inquietações vocacionais, ali se acompanha o percurso da escuta, se revela o contorno da resposta e se 
efectiva a adesão total ao projecto de Deus. 

O Seminário, mais do que um lugar, é uma comunidade, um tempo de discernimento. Um colocar-se - tantas vezes 
sôfrego - de muitas questões partilhadas com outros, num ambiente que existe para acompanhar a resposta, aju-
dando a ler os sinais da própria vocação. Uma das suas missões é ajudar a discernir com verdade a vontade de Deus 
na correspondência com a adesão a essa vontade por parte daquele que é chamado. 

Já todos sabemos que a vocação sacerdotal não é um veredicto, um caminho imposto, mas é antes um convite, um 
conselho: “Se queres ser perfeito…” (Mt 19,21). No entanto, como diz o jesuíta Hans Urs von Balthasar, isto não quer 
dizer que o chamamento é apenas uma possibilidade neutra, entre todas as outras. Nascendo directamente do 
amor de Deus, o convite a segui-Lo é uma porta que se abre e que espera encontrar, naquele que é convidado, uma 
correspondência a esse amor. É convite que, no momento de enviá-lo, o anfitrião já tem o banquete todo preparado 
(cf. Lc 14,17); é conselho mas, num contexto do amor vivido com profundidade, conselho e mandamento já não se 
podem distinguir. É por isso que, a vocação é uma questão de amor, porque só o amor é capaz de confiar a ponto 
de se entregar completamente, sem pena do que deixa para trás e sem medo das dificuldades que encontrará pela 
frente…

SE QUERES SER PERFEITO…



As histórias dos rapazes que acompanhei durante o período em fui que Prefeito no Seminário de Caparide foram 
sempre belíssimas ilustrações desta realidade. E, por isso, um dos serviços inestimáveis do Seminário é o de ajudar 
a aprofundar a certeza de ser-se amado por Deus, porque é desse amor que nasce o chamamento e a possibilidade 
de lhe dar resposta coerente e generosa. Nunca me esqueci da inspiradíssima expressão do Cardeal Policarpo: “a 
vocação é um golpe de Amor”. 
É por isso que a vocação não pode ser encarada como uma escolha entre tantas escolhas, decidida entre os amigos, 
pesada numa lógica de perdas e ganhos. A vocação é a comunicação da intimidade de Deus que nos convida a ir 
com Ele, a permanecer n’Ele, a partilhar com Ele a existência, na contemplação e na acção. É Ele que escolhe, é Ele 
que chama, é Ele que concede os dons.
Uma vocação ao sacerdócio é a aceitação de uma vida toda entregue a Deus, no serviço aos irmãos. É aceitar um 
desafio grande: “Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me!” (Lc 9,23). E as re-
núncias feitas em função de um Amor maior, não custam, antes certificam a qualidade da resposta, a disponibilidade 
para o que é mais central na Missão.
Rezemos pelos Seminários e pelos seminaristas: para que sejam padres os que Ele quer, para servir como Ele quer.

Padre Hugo Gonçalves

No próximo Sábado, dia 16 de Novembro, teremos o “Juntos cuidamos”. É um dia de serviço e de convívio cujo 
objectivo é reparar, melhorar e renovar as salas do edifício paroquial utilizadas em tantas actividades dos nossos 
grupos. A ajuda de todos é fundamental, e para participar basta inscrever-se junto do Vigilante.

Começa este fim-de-semana a habitual venda de Natal da nossa paróquia. Até ao dia 15 de Dezembro, no espaço 
do Acolhimento, poderá encontrar muitas sugestões para esta época. As verbas angariadas reverterão a favor das 
actividades paroquiais. Não deixe de nos visitar! Este ano está inda melhor!

A missionária da Verbum Dei, Geni Lloris, espanhola, estará 
connosco no próximo dia 19 de Novembro, às 21:00, para 
partilhar o seu testemunho de vida, baseado na experiência 
de trabalho num grupo intercongregacional na Amazónia. 
Uma visão dessa região do mundo, das suas riquezas e ame-
aças, a interligação do homem e da natureza, a aprendiza-
gem da sustentabilidade dos e com os povos nativos e os ca-
minhos para uma ecologia integral serão alguns dos temas 
abordados. 
Recentemente, esta missionária esteve presente no Sínodo, 
em Roma, cujo tema foi a Amazónia, acompanhando o gru-
po de indígenas que aí estiveram a dar o seu contributo. 

JUNTOS CUIDAMOS

MERCADO DE NATAL





A ACONTECER

ENCONTROS DE SANTIAGO
No Sábado, dia 16, receberemos a realização do evento “Encontros de Santiago”. Esta conferência, organizada pela editora 
Paulinas, contará com a presença de membros da Associação Espaços Jacobeus e do autor do livro “Os nove caminhos de San-
tiago de Compostela”. A partir das 16:00, no nosso salão paroquial. A entrada é livre.

PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL
Ainda não se decidiu a ir à Peregrinação Paroquial? 
Será a Assis e Roma, de 23 a 28 de Abril de 2020. Será acompanhada pelo P. Hugo e o programa detalhado está disponível no 
site da paróquia e no Acolhimento. As inscrições podem ser feitas na Secretaria paroquial.

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
Às quintas-feiras, entre as 9:30 e as 19:00, temos sempre Exposição do Santíssimo na nossa igreja. Aproveite este momento para 
estar com Jesus porque muitas vezes damo-nos conta de que temos poucos tempos e espaços de silêncio e paragem. 

De 10 a 17 de Novembro a Igreja portuguesa vive a Semana de Oração pelos Seminários, com lema “Cristo não pen-
sa apenas naquilo que tu és mas naquilo que poderás chegar a ser”, inspirado na Exortação Apostólica Pós-Sinodal 
Christus Vivit que o Papa Francisco dirigiu recentemente aos jovens e a todo o Povo de Deus. São muitas as inicia-
tivas por todo o país que assinalam este tempo de oração pelas vocações. Em Lisboa, o Seminário dos Olivais abre 
as suas portas no dia 14, quinta-feira, às 21:30, para uma Vigília de Oração pelos Seminários. Este momento, que a 
cada ano recebe mais fiéis vindos de toda a Diocese, é também oportunidade para animar os jovens seminaristas e 
reconhecer o precioso trabalho das equipas formadoras e de todos os que colaboram na vida dos seminários. 

O Evangelho Diário 2020 apresenta o texto do 
Evangelho proclamado cada dia na eucaristia. 
Cada texto bíblico é acompanhado de uma ora-
ção que pode servir de ajuda à meditação do lei-
tor. Inclui ainda a referência às demais leituras bí-
blicas do dia e aos santos venerados diariamente. 
Uma proposta editorial que já entrou nos hábitos 
de milhares de portugueses, que pretende pro-
porcionar momentos de oração vividos como 
um encontro e um envio, sobretudo a quem mais 
precisa de ouvir a Palavra da Salvação de Deus 
hoje. À venda na nossa Livraria paroquial.

SEMANA DOS SEMINÁRIOS 2019

SUGESTÃO DA LIVRARIA PAROQUIAL


