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ÁGAPE
Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuidado 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

O que Deus sonha para cada um de nós é uma inevitável pergunta que levamos connosco, como a um item in-
dispensável desta viagem que é a vida cristã. Muitos fugimos dela, com receio do que poderá ser a resposta; ou-
tros, vamos minorando a sua seriedade e convivendo com meias respostas que nos descansam, ainda que ape-
nas temporariamente; alguns - talvez só alguns -, arriscamos um caminho na esperança de chegar a algum lado. 

Muitas vezes imaginamos que Deus tem a Sua vontade escrita num envelope fechado com o nosso nome e que, dê 
por onde der, acabará por nos fazer conhecer o seu conteúdo. Mas, como articulamos isso com o «Vinde ver!» dito 
por Jesus aos discípulos que queriam saber onde morava, ou com o «Faça-se!» livre de Maria? Na verdade, não me 
parece que a Vontade de Deus para nós seja como uma sentença que cai sobre a nossa cabeça, apanhando-nos des-
prevenidos. O que Deus quer de nós – essa promessa de sentido, alegria e vida – define-se no contexto de uma re-
lação, de um verdadeiro diálogo, feito da escuta recíproca de duas pessoas que se amam e querem caminhar juntas. 
Deus leva-nos a sério, escuta o eco do nosso coração, e integra as nossas respostas no projecto que vai construindo 
connosco. ‘Connosco’, e não apenas ‘para nós’! Claro que Ele tem propostas para nos fazer e espera que nós sejamos 
capazes de entender a beleza dessas propostas, mas não faz depender a nossa felicidade de um único momento, 
nem de uma única resposta.

Como é que a Palavra de Deus nos pode ajudar a entender melhor o que Deus quer de nós?
 
No Livro dos Reis (1Re 17,10-16), num tempo de seca extrema e escassez de alimentos, Elias chega a casa de uma 
viúva estrangeira, sozinha com o seu filho, e pede hospitalidade e alimento. A mulher, que tinha pouco mais que 
nada, dá-lhe o que tem, num gesto que logicamente só pioraria a sua situação de indigência. E, por todo o tempo 
que durou aquela seca, os mantimentos nunca se esgotaram.

Na Carta aos Hebreus (Hebr 9,24-28), Cristo exerce o sacerdócio perfeito porque se entregou, num sacrifício único e 
perfeito, capaz de redimir os pecados de toda a multidão. A oferta de Jesus, que é o Seu próprio sangue, contrasta 
com a do Sumo-Sacerdote que oferecia o sangue dos animais. Por isso, enquanto o Sumo-Sacerdote entra num 
santuário feito por mãos alheias, com sangue que não é o seu, Jesus, oferecendo a Sua própria vida, entra no próprio 
Céu, na presença do Pai.

No Evangelho (Mc 12,38-44), Jesus alerta para a esterilidade das atitudes destinadas a dar nas vistas e senta-se a ob-
servar as pessoas que deitam as suas esmolas no tesouro do templo. Vendo uma pobre viúva, que dava apenas duas 
moedas, Jesus surpreende todos ao anunciar que fora ela quem dera mais. Porque deu tudo o que tinha para viver.

O que estes textos evidenciam, é que Deus não quer as nossas coisas, nem quer o que é nosso. Ele quer-nos a nós. 
As coisas que temos, pouco valem quando se trata do sentido que a nossa vida pode ter. E na nossa vida, pouco 
realizamos, quando queremos viver apoiados em nós mesmos. A nossa vida amplia-se de sentido quando a doamos 
em benefício dos outros, quando nos dispomos a oferecer tudo – a oferecermo-nos todos – com humildade e gene-
rosidade. É assim que prestamos o verdadeiro culto a Deus

O Dia de Oração pelos Seminários acontece sob esta perspectiva. Que aqueles que Deus chama não se ocupem 
tanto com o que serão, ou não, capazes de realizar para Deus; que não se preocupem com as renúncias que terão 
de fazer; mas que se disponham a correr o risco de seguir Jesus para onde quer que Ele vá, que vivam uma atitude 
permanente de entrega nas Suas mãos, que experimentem o despojamento como fruto de um amor ilimitado e 
incondicional.

O QUE É QUE DEUS QUER DE NÓS?



Talvez não seja para todos o chamamento a viver a radicalidade da pobreza. Talvez muitos de nós saibamos que 
nunca seríamos capazes de largar tudo para seguir a Cristo. Mas a ousadia dos que o fazem, enche-nos a vida – e o 
mundo - de luz.
Padre Hugo Gonçalves

As exéquias do padre Vítor Feytor Pinto foram um momento marcante da nossa vida comunitária. Muitos grupos e 
paroquianos uniram-se para, de uma forma simples mas muito digna, prestar homenagem ao amigo e pastor.
No nosso site – www.igrejacampogrande.pt – poderá encontrar fotos, mensagens e textos desses dias. Aqui deixa-
mos dois momentos da missa exequial.

Caríssimos irmãos e amigos, e os que estais aqui e os 
que estão connosco também, nós estamos em Eucaris-
tia, uma palavra que significa acção de graças. Efectiva-
mente, assim é, porque nós estamos aqui a dar graças a 
Deus pela vida e pelo trabalho do nosso querido padre 
Vítor Feytor Pinto, Monsenhor Vítor Feytor Pinto, mas 
que sempre gostou de ser chamado padre Vítor, assim 
com tanta proximidade como sempre aconteceu.

Estimada família, porque foi na família que o padre Vítor 
herdou essa fé cristã e que depois sempre o acalentou 
toda a sua vida e que acalentou tanta gente que se apro-
ximou dele ou de quem ele se aproximou mesmo sem 
estar à espera que o fizessem. E essa fé vivida na família, 
como no caso dele aconteceu de uma maneira tão boni-
ta e tão definitiva, foi a que ele depois repartiu ao longo 
do seu sacerdócio e de tudo o mais que fez na Igreja e 
no Mundo.

Estas leituras que nós acabámos de ouvir, o trecho de 
Isaías, o salmo cantado, depois o trecho do Apocalipse 
e agora as Bem-Aventuranças que nós nunca nos cansa-
mos de ler, reler e ouvir, preenchem bem a vida do padre 
Vítor, o que estava no seu coração e por isso eu também 
felicito aqui a Paróquia quando preparou esta Missa Exe-
quial pelas leituras escolhidas entre as várias propostas 

que o ritual oferece. Mas preenchem-nas muito bem: 
esta certeza de que aconteça o que acontecer, venha o 
que vier há uma cidade preparada, há uma refeição, há 
uma bem-Aventurança garantida. Esta certeza que ani-
ma toda a vida crente, e no caso cristã e sacerdotal, foi 
muito bem vivida e convivida pelo nosso padre Vítor.
A certeza de que, viesse o que viesse em qualquer cir-
cunstância que fosse, há um final feliz à nossa espera 
e por ele mesmo temos que nos guiar quando outros 
sinais de esperança vão desaparecendo, quando a pró-
pria vida vai acumulando as maleitas próprias da idade, 
quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos 
que acontecessem. Mas nós temos a certeza como o 
profeta, como o vidente do Apocalipse, como o salmis-
ta, como este evangelho que Nosso Senhor Jesus Cristo 
nos proclama que as coisas acabarão com Deus, quando 
permanecem com Deus. E Ele tem sempre a Palavra final. 
“Final” não no sentido de acabamento, mas de comple-
tar a plena realização nessa promessa que vai afinal no 
coração de qualquer homem e mulher deste mundo. E 
é exactamente por isso que a vida prossegue na Espe-
rança. (...)

Como nós sabemos o padre Vítor nasceu, cresceu e de-
pois viveu intensamente como jovem sacerdote essa 
oferta de Deus pela Igreja à Humanidade que foi o Con-
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quando ela ficou mais em perigo, até em termos legais 
no que dizia respeito à vida em gestação e agora nes-
tes últimos tempos aos limites da vida para que ela seja 
vivida inteiramente até à morte natural. Em todas estas 
frentes o padre Vítor já estava lá. No campo da Bioética, 
estou a ver aqui alguns dos seus companheiros dessas 
lutas. Onde é que o padre Vítor não esteve? E isso, repi-
to, era a concretização daquele espírito conciliar que a 
Gaudium et Spes transmitia, essa constituição conciliar 
sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo, também era 
uma referência permanente, explícita ou implicitamente 
naquilo que o padre Vítor dizia e fazia. (...)

E o padre Vítor viveu (e repito isto de uma maneira que 
eu posso dizer, conhecendo alguma coisa de Portugal 
nas últimas décadas por experiência própria ou muito 
próxima), e representou esse espírito da Gaudium et 
spes, luctus et angor, na sociedade portuguesa, de uma 
maneira ímpar. Não foi único com certeza, muita outra 
gente, clérigos, leigos, religiosos, consagrados e consa-
gradas que também vão no mesmo sentido e não per-
dem esta mensagem conciliar. Mas devo dizer que não 
conheço ninguém que durante tanto tempo, em tantos 
horizontes, em tantas fronteiras, chamemos-lhe assim,  
fronteiras da vida, e com tanta expansão com os meios 
de comunicação actuais lhe permitiram, representasse 
e divulgasse esta magnífica, fantástica mensagem do 
Concílio Vaticano II e concretamente a Gaudium et Spes, 
luctus et angor, as alegrias e as esperanças, as tristezas e 
as angústias dos nossos contemporâneos são as alegrias 
e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos 
de Cristo, magnífica mensagem e tão bem realizada.

Pois bem, é tudo isto que nos traz aqui em Acção de 
Graças, que ele viveu intensamente todas estas frontei-
ras até ao fim. Ainda a última conversa que nós tivemos, 
na segunda-feira (já muito pouco conversada, porque a 
força estava quase a desaparecer) ia neste sentido - de 
alegria.

Eu quero agradecer também às comunidades que o 
acompanharam, todos estes grupos, todas estas redes, 
mas em particular, nas últimas décadas, esta Paróquia do 
Campo Grande. Campo Grande que ele ainda fez maior! 
Porque se foi, com ele, uma Paróquia da cidade, é e con-
tinuará a ser uma Paróquia para a cidade. Até porque, 
como nós sabemos, com tanto parque e com a cidade 
universitária, os bairros habitacionais são poucos, mas 
aqui vinha toda a gente! E vinha toda a gente porque se 
encontravam com ele, e com, aliás, o seu antecessor o 
senhor Cónego Armindo Duarte, de saudosa memória, e 
o padre João Resina, que aqui colaborou tanto e outros 
colaboradores e colaboradoras, grupos, leigos, religisas 
e consagrados e tanta gente que por aqui passou e pas-
sa. É uma paróquia na cidade mas é para a cidade e ar-
redores, porque não se fica pelo limite municipal de Lis-
boa, muito pelo contrário.

cílio Vaticano II. Ele desenrolou-se entre 1962 e 1965, era 
eu um jovem sacerdote, mas correspondeu ao melhor 
que ia no coração de imensa gente, não só na Europa e 
no mundo eclesial, mas também no mundo circunstan-
te que procurava depois desse enorme cataclismo que 
foi a 2ª Guerra Mundial. Parecia que tinha sido o fim de 
tudo, e para multidões inteiras foi realmente, no sen-
tido terrestre do termo. Pois bem: esse Concílio corres-
pondeu de uma maneira formidável, ou, numa palavra 
que o padre Vítor gostava: fantástica! Há aqui um “quê” 
que ia no coração de muita gente dessa altura. Eu pró-
prio, mais novo nos anos setenta, já partilhava como 
adolescente e jovem, na comunidade paroquial, e na 
Acção Católica, na secção da JEC a que pertencia, estas 
expectativas. Mas o padre Vítor, um jovem sacerdote, e 
mais uma década à minha frente, viveu de uma maneira 
muito intensa, e aliás ligado a um dos movimentos que 
depois mais difundiu o essencial da mensagem conciliar. 
Como sabem referi-me ao Movimento “Para um Mundo 
Melhor”, do padre Lombardi, que rapidamente se espa-
lhou não só pela Europa, mas também por esse mundo 
além. E eu lembro-me tão bem como ele enchia aqui o 
Pavilhão dos Desportos com alocuções vibrantes do fa-
lecido e saudoso D. Manuel Vieira Pinto e os seus colegas 
entre os quais estava também o nosso padre Vítor Feytor 
Pinto, como aderente completo à doutrina, à mensagem 
do Vaticano II. E que bem que isso nos fez a todos, como 
isso relançou tanta coisa na Igreja, e a partir da Igreja, na 
sociedade portuguesa também! E depois o padre Vítor 
repartiu esta mensagem pelos diversos locais, movimen-
tos, organizações a que aderiu ou que ele próprio ajudou 
a fundar. E foram tantos e nos mais diversos campos. Es-
tamos a recordar certamente, o Movimento por um Mun-
do Melhor, a Pastoral Juvenil, naquele tempo em que a 
Acção Católica já não era o que tinha sido, em termos da 
presença na sociedade portuguesa mas mantinha ainda 
aquele espírito, aquele elan que depois se repercutiu por 
muitos outros grupos que entretanto surgiram. Depois 
também estava com movimentos de casais e de famílias. 
Depois no que diz respeito à Pastoral da Saúde que ele 
efectivamente relançou, para não dizer que ele organi-
zou, nestes termos modernos, em Portugal, também 
como capelão hospitalar. Mas num âmbito mais vasto 
da Pastoral da Saúde a que ele deu um significado muito 
global, o sentido da vida que ali estava em perigo, em 
cada doente, mas que depois incluía os cuidadores, os 
ambiente hospitalares e clínicos das famílias, o sentido 
mais amplo da Pastoral da Saúde, propriamente dita, que 
ele protagonizou de uma maneira ímpar em Portugal 
nesses anos, como estamos todos recordados.

E não só, em Portugal, mas também em conferências e 
encontros internacionais em que ele participava com 
todo o entusiasmo e depois nos relatava e entusiasma-
va-nos também, mesmo que à distância. Mas também 
no que aconteceu na Luta contra a Toxicodependência, 
depois em tudo quanto foram iniciativas a favor da vida, 
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NA PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE
Temos saudade e sentimos a falta da presença; mas temos também, na nossa memória, ou mais do que isso grava-
dos no nosso ADN e integrados nas nossas vidas os ensinamentos do padre Vítor e o seu testemunho de enorme 
evangelizador.
Era um padre Feliz que afirmava muitas vezes o seu gosto por ter sido escolhido por Deus. Tinha muita consciência 
de ser amado por Deus e dos dons que Ele lhe tinha dado para colocar ao serviço do anúncio de Jesus. 
Era um padre com família, com História, e muitos de nós conhecíamos as conquistas dos sobrinhos, as histórias de 
Guarda das quais falava recordando pessoas que nomeava. 
Feliz também pelos muitos amigos que a sua ternura, a sua simpatia, a sua inteligência e perspicácia conquistavam 
por onde passava; amizades que mantinha e alimentava.

A PALAVRA
O padre Vítor era apaixonado pela Palavra de Deus, da qual falava com entusiasmo depois do cuidado que sempre 
tinha na preparação do que iria transmitir; como ele próprio dizia: os improvisos têm de ser muito bem trabalhados! 
Dava uma dimensão de possibilidade ao agir de Deus na Sua Palavra, punha os Evangelhos no presente e na circuns-
tância de cada um que o escutava. 
Era muito gratificante acompanhar o padre Vítor nas 4 ou 5 Eucaristias que celebrava aos domingos, porque o mes-
mo anúncio era diferente em cada hora; muito diferente!
Cativador dos jovens, as suas missas tinham gente, até sentada na escadaria, sem tirar os olhos da pessoa que lhes 
transmitia tanta VIDA. Acompanhava-os nas peregrinações, nos locais onde se preparava a celebração.
Palmilhador de quilómetros para ir ao encontro das pessoas e dos grupos onde quer que estivessem.

O COMUNICADOR
Comunicador por excelência, mestre na adequação ao povo que tinha na frente, pelo qual tinha o maior respeito; 
pedia-nos sempre que lhe dessemos o contexto, por vezes com nomes e pequenas histórias que ele memorizava 
e que sempre enquadrava no discurso. O padre Vítor gostava de personalizar a mensagem para assim preparar o 
terreno para uma maior absorção da presença de Deus. Na escrita como no diálogo tinha um cuidado extremo para 
ser inclusivo, para não agredir, para passar a ternura de Deus.
Pessoa de consensos, tecedor de pontes, lembrava-nos muitas vezes que as pontes servem para ser pisadas, por 
aqueles que querem unir margens. Não suportava os confrontos entre as pessoas, exercendo a sua mediação até 
atingir algum compromisso.
O seu sentido de humor era inigualável, e muitos risos provocou quer em núcleos pequenos, quer em assembleias 
de qualquer tamanho e em qualquer língua. Dava gosto vê-lo rir com os seus olhos iluminados e transmitindo uma 
enorme alegria.

tes poderiam contar, quer da família, quer dos movimen-
tos e grupos a que ele se dedicou. Infinitas histórias, to-
das neste sentido: o melhor que o Concílio do Vaticano II, 
nos ofereceu, sem deixar nada do essencial de sempre e 
estando atento a tudo no mais concreto das circunstân-
cias. Exactamente esse, o espírito conciliar no seu me-
lhor e graças a Deus, porque teve na vida, na obra, no 
dia-a-dia, sobretudo no coração do nosso fantástico pa-
dre Vítor, a melhor das suas exemplificações. E eu tenho 
a certeza que esta mesma Paróquia do Campo Grande, 
com o seu pároco actual, os seus paroquianos territo-
riais e outros, repito, quem é que não passa pelo Campo 
Grande? Tenho a certeza que esse mesmo espírito conti-
nuará a ser oferecido à cidade e ao mundo para falarem 
em termos de Gaudium et Spes, luctus et angor.

Obrigado a Deus, obrigado caríssimo padre Vítor. 

Mas, e sobretudo. porque no coração do padre Vítor 
quem é que não cabia? Cabia toda a gente no coração 
do nosso padre Vítor. E por isso estava, e esteve e acolhia
e oferecia essa palavra de esperança, que estas leituras 
bíblicas hoje nos inculcaram ainda mais. Venha o que 
vier, Gaudium et Spes, luctus et angor, a vitória está ga-
rantida se nos mantivermos com Cristo e vencermos o 
mal com o bem e conseguirmos anunciar aos outros 
essa cidade definitiva que já nos baila na alma e que já 
nos anima o coração.

É por tudo isto que estamos em acção de graças. E nun-
ca mais acabaríamos se entrássemos agora no capítulo 
da conversa e das conversas infinitas e dos diálogos, das 
histórias. Mas isso, creio, sei que muitos dos circunstan- 



VATICANO II
Discípulo do Vaticano II e do enorme esforço de atualização da Igreja no mundo, rodeava-se de leigos aos quais pe-
dia um esforço e um compromisso de organização, para a concretização de projetos para o bem comum: assim foi 
com a questão do voluntariado, cujo conceito mudou em Portugal, e a profecia da Pastoral da Saúde que influenciou 
não só em Portugal: profecia, porque ninguém falava dos cuidadores e o termo ‘cuidado da pessoa na sua dimensão 
holística’ foi muito introduzido por ele. 
Defensor de uma ética relativa à pessoa humana na sua dimensão bio-psico-espiritual não perdia oportunidade de 
voltar ao tema ‘a propósito e a despropósito’ (CF S. Paulo)
As circunstâncias sociais e políticas do mundo sempre o interessaram, mantendo-se atualizado através das notícias, 
dos jornais, do contacto com investigadores e com as mais diversas classes profissionais. 
Foi assim que fez questão de que o Centro Social partilhasse o mesmo espaço das catequeses, grupos vários de 
evangelização ou liturgia; parecia-lhe importante que este ‘acotovelar-se’ permanente, suscitasse o diálogo tão im-
portante para a permanente conversão da vida social. Foi assim que o nosso Centro Social se tornou verdadeiramen-
te Paroquial.
Dizia-nos muitas vezes que se não tivesse sido padre teria sido político. Considerava a política de uma nobreza sem 
igual.
Curioso pelo mundo sempre novo e diferente que se lhe apresentava, pela reflexão ética sobre as novas questões 
que o avanço da ciência suscitava, inquieto e reflexivo, sempre em busca de soluções positivas e inovadoras.

ACOLHIMENTO
Tinha sempre tempo para receber quem chegava para conversas pessoais ou confissões.
Focado na inclusão e não na marginalização, criou na Paróquia uma cultura de Acolhimento permanente.
Recebíamos constantemente Sacerdotes que vinham de Angola, Moçambique ou Guiné, acabar os seus estudos, 
que influenciaram a vida comunitária e se deixavam contaminar pelo testemunho do padre Vítor, mantendo uma 
amizade e uma enorme ternura por ele com quem tanto aprenderam. Mesmo regressados ao seu país, acompanha-
va-os tendo tido a maior alegria quando o padre Joaquim Tyombé foi ordenado Bispo.

Era assim esta pessoa que parte para o Pai e que nos deixa as sementes da Vida em Deus que queremos continuar 
a desenvolver, em sua memória. 
EM NOME DE TODOS OS PAROQUIANOS, muito Obrigado padre Vítor.



André Silva
Cresceu nos Carris em Évora de Alcobaça, entrou no Seminário Menor da 
nossa diocese com 15 anos em 2015. Ali deu os primeiros passos vocacio-
nais e frequentou todo o ensino secundário.  Hoje com 21 anos e a come-
çar o 3º ano do Seminário dos Olivais o André acaba de começar um novo 
tempo na sua formação, na chamada “etapa configuradora”: o estágio pas-
toral. Foi enviado para a nossa paróquia, para conhecer mais de perto uma 
comunidade e nela se integrar, crescer e colaborar. Neste ano começa a 
estudar mais a fundo a Teologia na Faculdade e a aprofundar o dom do 
celibato, entre outras dimensões!

Miguel Teixeira Duarte
Tem 25 anos e está no 5º ano do Seminário dos Olivais. A sua vida foi pas-
sada entre Paço de Arcos e Lisboa. Estudou Economia na Católica, fez Mis-
são País que marcou o seu percurso vocacional. Acabaria por entrar no 
Seminário de São José de Caparide em 2016. Aí fez a primeira parte da 
formação mais focado na Filosofia além da iniciação à vida de Seminário 
nas suas dimensões comunitárias, espirituais e humanas. Estagiou 2 anos 
na Paróquia de Santa Maria de Loures e agora  já numa fase posterior está 
a finalizar o Mestrado Integrado em Teologia. Assim  além da vida comu-
nitária no Seminário e a formação Pastoral no Campo Grande o Miguel 
está focado também na sua tese de Mestrado, que será um Ensaio sobre a 
gestão, no sentido de Peter Drucker, na ecclesiologia da Lumen Gentium. 
Dentro de um ano o Miguel será ordenado diácono! Rezemos por ele!

Miguel Scotti 
O Miguel nasceu em 2001 e é acólito da nossa paróquia há já vários anos. 
Estudou Engenharia Zootécnica e nos últimos dois anos tem sido nada-
dor-salvador como trabalho de verão! É o mais recente seminarista da 
nossa paróquia: entrou no Tempo Propedêutico no dia 26 de setembro 
deste ano. Este tempo tem lugar no Seminário de São José de Caparide e 
é um tempo de iniciação à vida de seminário, de aprofundamento da fé, 
da vocação e da vida comunitária. Vamos rezar por ele ao longo deste ano 
tão importante!

Marcos Rebelo
Natural da Calheta, no Funchal o Marcos tem 28 anos. Entrou no Seminário 
dos Servos do Imaculado Coração de Maria em Roma no ano de  2014 e 
por lá estudou Filosofia na Pontífica Universidade da Santa Cruz. Acabaria 
por entrar no Seminário Diocesano do Funchal e chega ao Seminário de 
Caparide em 2017. Atualmente estuda na nossa Universidade Católica e 
está desde há um ano, a fazer o seu estágio Pastoral aqui na nossa paró-
quia.

SEMANA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS

Estamos a viver esta semana dedicada aos seminários – aos seminaristas, aos formadores, aos colaboradores e aos 
benfeitores. Com a nossa oração e ajuda material podemos aproximarmo-nos desta realidade que não é distante! 
Pelo contrário, é bem próxima de nós. Na nossa paróquia, ao fim de semana, temos neste momento três seminaristas 
a fazer o seu estágio pastoral – o Marcos, o André e o Miguel. E noutras etapas do seminário estão mais três semina-
ristas oriundos da nossa paróquia – O Duarte Folque, o João Queiroz e o Miguel Scotti Campos.



Duarte Folque  
Tem 24 anos e é seminarista da nossa Paróquia. Estudou Direito, foi mili-
tante de uma juventude partidária e era por estas áreas que via a sua vida. 
Ao se inscrever na Missão País em 2016 ali se confrontou com dúvidas vo-
cacionais que trazia no seu coração. Foi em 2018 que entrou no Seminário 
de Caparide, um ano importante de paragem e preparação para a vida de 
Seminário. Neste momento está no 3º ano do Seminário dos Olivais e aca-
ba de começar o estágio Pastoral na paróquia de Santa Maria de Loures, 
onde estará nos próximos 2 anos aos fins de semana. Catequese, escutei-
ros, grupos de jovens são algumas das áreas em que está integrado. Neste 
ano aprofundará também o dom do celibato na vida da Igreja e começará 
na Universidade a estudar as cadeiras mais teológicas

João Queiroz
O João tem 25 anos e cresceu aqui no Campo Grande. Antes de entrar no 
seminário em 2019 formou-se em Direito. Agora no 2º ano do seminário 
dos Olivais, encontra-se na etapa discipular, tempo em que é chamado 
a crescer no “ser irmão”. No seminário, além de todos os dinamismos for-
mativos e demais interpelações, o João na Faculdade de Teologia, entre 
outras cadeiras está focado no Grego e no Latim. 

MIGUEL SCOTTI | Ano Propedêutico | Seminário de Caparide | Testemunho 

Desde pequenino que me lembro de, à típica pergunta de “o que queres ser quando fores grande?” responder “quero 
ser padre”. Vivia, aos oito anos, essa certeza com uma grande convicção. Os anos foram passando e eu fui crescendo, 
e o desejo de querer ser padre foi, aos poucos, ficando guardado numa “gaveta” onde eu não costumava mexer.
Ao longo dos anos Deus foi sendo sempre criativo e arranjou muitas formas para me apanhar de surpresa. Recordo-
-me de em 2019 estar em Taizé e a propósito do cântico “Deus é amor atreve-te a viver por amor” estar a perguntar 
a Jesus o que Ele queria de mim quando recebi o primeiro convite para ir a um encontro do pré-seminário. Nesse 
momento senti que Deus me tinha agarrado no Seu abraço, e eu já não queria que largasse. Com algum receio fui 
aceitando as propostas que Ele me ia fazendo, como catequista, no pré-seminário, e fui percebendo como Deus me 
ama infinitamente e como comigo quer construir uma história de amor. 
Lembro com muita alegria o mês que passei em Timor nesse mesmo ano. A experiência de voluntariado, de serviço, 
de entrega total aos outros deixou-me claro que era isso que Deus pedia de mim. Foram determinantes os padres e 
os seminaristas com quem me fui cruzando ao longo destes anos e que me mostraram que a vida com Jesus não era 
“uma seca” mas uma alegria verdadeira e pura. 
Agora, no seminário, sem certezas absolutas em relação ao futuro que Deus quer construir comigo, sou desafiado a 
conhecê-Lo cada vez mais, e através d’Ele a mim mesmo. Neste tempo propedêutico somos desafiados não a fazer 
coisas, mas a estar. Estar diante de Deus, diante da Igreja, e diante uns dos outros. E a deixarmo-nos maravilhar pela 
forma como Deus vai entrando no nosso coração e vai dando novos contornos à nossa vida.
É difícil arranjar palavras para descrever aquilo que tenho vivido ao longo deste mês, mas tenho notado duas coisas: 
a primeira, é a grande paz interior que sinto à medida que vou deixando que Jesus ganhe espaço no meu coração; 
e, por ter Alguém a conquistar-me o coração, dou por mim muitas vezes com um sorriso “parvo” de quem está apai-
xonado.
Penso muitas vezes na grandeza de Deus e no meu pequenino tamanho diante do Seu amor, mas recordo sempre 
uma frase que já ouço há alguns anos “Deus não escolhe os melhores, mas aqueles que escolhe torna-os melhores”.
Este é o grande desafio que nos é proposto no seminário, mas também a todos como Cristãos “Já não sou eu que 
vivo, mas é Cristo que vive em mim” (Cf. Gl 20, 2).



MIGUEL DUARTE | 5º Ano | Seminário dos Olivais | Testemunho

Ser seminarista traz-me uma alegria incrível. Não porque é sempre fácil, mas porque sinto-me feliz a procurar o que 
Deus quer para a minha vida. E, para além disso, ver que Ele me faz crescer e torna possível coisas que eu achava 
que não eram. 
Já vai no sexto ano desde que entrei nesta aventura com Jesus. Típico da aventura é não saber exatamente o que 
vem a seguir, que tipos de desafios nos vão pôr à prova. No 3º ano, os padres formadores escolhem um estágio pas-
toral para cada um de nós. Fazemos dois estágios e passamos dois anos em cada um. 
No primeiro, calhou-me a Paróquia de Loures. E que surpresa! Acho que a típica pessoa que faz vida em Lisboa, como 
eu, nunca foi à paróquia de Loures, e se foi à Igreja matriz não tem noção do resto da paróquia. 
Em Loures, recebi muito. Um dos principais grupos que acompanhei foram os escuteiros. O seu lema é ‘Aprender 
fazendo’. E foi isso que aconteceu. Tive a experiência de aprender ao fazer coisas com as pessoas da paróquia. Ensina-
ram-me a acolher pessoas sem preconceitos, a fazer comunidade e exigir de cada um o que ele pode dar no momen-
to. Infelizmente, a pandemia meteu-se no meio para quebrar o ritmo presencial e sentir o carinho e a presença, mas, 
até nisso, se fez notar a força da experiência que já me marcava. Loures na fronteira cidade/campo fez-me pensar 
no contraste da nossa Igreja na cidade e no campo: uma só igreja com múltiplas expressões. Em Loures, ganhei um 
amigo para a vida, o padre Chico. Não anda muito por estas bandas de Lisboa, mas é o prior de Loures, e marcou-me 
muito. Ele mostrou-me que a fraternidade sacerdotal nos traz animo para o nosso dia a dia. Às tantas, fiquei o único 
seminarista a fazer pastoral na paróquia e o padre Chico teve de me aturar: a refilar, aos saltos, as minhas ideias e 
parvoíces, tanto!
Passados 2 anos, fui enviado para esta paróquia do Campo Grande. É outra dinâmica completamente diferente. Ain-
da estou no princípio, mas surpreendido por descobrir que esta paróquia de tão perto me era tão desconhecida. Só 
tinha entrado uma vez na Igreja, na tomada de posse do padre Hugo. Ainda não sei que mais surpresas hão de vir, 
mas sei que me vão fazer crescer. 
O caminho do seminário é uma aventura. O Campo Grande é o novo desafio para mim, não como quem está de 
passagem, mas como quem quer dar tudo a tudo o que o Tudo lhe confiou.

A ACONTECER

CONFERÊNCIA “ALFREDO BRUTO DA COSTA. Deus escolhe os pobres...” 
No dia 11 de Novembro, quinta-feira, assinalaremos o 5º aniversário da morte de Alfredo Bruto da Costa com a 
realização de uma conferência acerca da sua vida e obra, no nosso Salão paroquial, às 21:30, com entrada livre.
São convidados o Cónego António Janela (IDFC), Rita Valadas (Caritas Portuguesa) e Henrique Joaquim (ENIPS Sem 
Abrigo), para uma conversa moderada por Jacinta Oliveira.
Bruto da Costa foi antigo ministro e ex-presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz da Igreja Católica, foi prove-
dor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, entre 1974 a 1980, e nosso paroquiano no Campo Grande.

MISSAS – NOVOS HORÁRIOS
Estão já em vigor novos horários para as missas paroquiais:
De segunda a sexta - 9:00, 12:15 e 19:00
Sábado - 9:00 e 19:00 (vespertina)
Domingo - 10:00, 12:00, 17:30 e 19:00
Apenas será transmitida no Facebook a missa das 19:00 de Domingo e Dias Santos.

APOIO ALIMENTAR 
Durante esta semana poderão contribuir para o Apoio Alimentar paroquial, e os bens mais necessários são: óleo, 
arroz, açúcar, atum e salsichas, leite, bolachas e cereais para adultos. Basta entregarem no Acolhimento. 


