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Apresentação
Em correspondência ao programa pastoral diocesano para
2017-2019 que desenvolve o tema “Família, Berço De Deus
Para A Humanidade”, a equipa do Seminário de Viseu
propõe a paráfrase “O Seminário Na Família, Berço de
Deus Para A Realização Da Tua Humanidade".
A provocação subjacente a esta paráfrase do tema
diocesano é a de o Seminário sair ainda mais das suas
“quatro paredes”, fazendo-se, para isso, convidado das
Famílias que têm sobretudo filhos rapazes, indo ao seu
encontro para responder às inquietações dos pais quanto
ao futuro dos filhos, sensibilizando estes para as surpresas
que se escondem na possibilidade de vir a ser padre
diocesano.
A reflexão diocesana tem objetivado que a Família pode
ser uma daquelas periferias existenciais da qual a
pastoral é chamada a aproximar-se, através dos seus
diversos serviços, dinamismos e movimentos que lhe
dizem respeito.

Aquele Espírito que “pairava sobre as águas” (cf. Gn 1, 2)
continua a sobrevoar o contexto natural onde cada ser
humano nasce e cresce, à espera de que um livre “faça-se
em mim” (cf. Lc 1, 38) dê origem a um projeto de vida que
consinta a cada um participar na Nova Aliança fundada

por Jesus Cristo.
Aos presbíteros em geral e à equipa do Seminário em
particular, sem desresponsabilizar todos os fiéis da Igreja
diocesana, cabe o desafio de apresentarem a vocação
presbiteral a partir de um testemunho cativante, sem o
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qual os mais novos não terão acesso eclesial ao desígnio
do chamamento, uma vez que este acontece na Igreja e
para a Igreja.
O “Seminário na Família” é uma tentativa de provocação
ao encontro, que replique aquele protótipo chamamento
cativador do Mestre quando passava por cidades e aldeias,
no contexto humano de cada pessoa.
De famílias concretas com a presença de um ou mais
filhos rapazes, a equipa o Seminário espera o convite a que
possamos, oportunamente e durante o ano letivo/pastoral,
deslocarmo-nos às suas casas para apresentarmos o dom
da vocação presbiteral, como ele é atualmente
apresentado pela Igreja.
Para dar tempo e espaço à dinâmica sugerida no parágrafo
anterior, neste ano 2017-2018 serão propostos três
encontros de férias do Natal, da Páscoa e do Verão (ver
calendarização mais adiante) para rapazes dos 10 aos 17
anos de idade, enquanto durante os trimestres letivos a
equipa do Seminário estará disponível para ser contactada
para encontros com famílias ou grupos de famílias que
tenham filhos rapazes.
Enquadrada na Temporada 5 da Pastoral Vocacional
Diocesana – uma vez que as anteriores 4 temporadas
foram dedicadas à catequese, oração e testemunho em
diversos arciprestados – reiniciar-se-á a dinâmica do
Grupo S. Paulo, para jovens rapazes e raparigas a partir
dos 18 anos de idade (para este grupo, consultar o sítio
www.vocacoes.diocesedeviseu.pt).

P. António Jorge
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AS ETAPAS DA VOCAÇÃO PRESBITERAL
NA DIOCESE DE VISEU
Num diálogo misterioso profundo entre a escuta de Deus
― em quem tem início qualquer vocação ― e a resposta
humana, a vocação ao presbiterado, por ser dom de
Deus para a humanidade, requer que se realize na verdade
e na liberdade. Cada uma das etapas que a seguir se
sintetiza propõem-se não como um mero suceder de
experiências letivas (não bastando passar de ano), mas de
uma aquisição de consequências práticas que garantam
uma vivência madura do acolhimento da graça presbiteral
contida no Sacramento da Ordem e no acolhimento
fraterno do Presbitério Diocesano. Esta nova forma de
enunciar as etapas é-nos sugerida pela nova Ratio
Fundamentalis da pontifícia CONGREGAÇÃO PARA O
CLERO, intitulada “o Dom da Vocação Presbiteral”.
1ª ― A sensibilização para a escuta e resposta
É a etapa que acontece no contexto onde nasceu e cresceu
o rapaz. Decorre do amor cristão familiar e promove-se
com a ajuda da catequese paroquial da infância e da
adolescência. Tem o apoio, no acompanhamento, do
Seminário em Família, com as propostas descritas nas
páginas 7-9, e do Grupo S. Paulo descrito nas páginas 1112, implicando o pároco como principal mediador.
2ª ― O acompanhamento propedêutico
Acontece com a possibilidade da experiência de vida em
comunidade no Seminário Vocacional (Largo de Santa
Cristina, em Viseu), do 10º ao 12º ano, frequentando o
ensino secundário numa escola da cidade e sendo
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acompanhados pelos padres do Seminário. Os fins-desemana são vividos na família e na paróquia.
Tem como finalidade, a par da formação cultural e
intelectual, de aprofundar o chamamento em vista a uma
resposta generosa e pura da qual depende o início da
Formação Inicial para o presbiterado, da responsabilidade
do Seminário Pastoral/Interdiocesano.
3ª ― O discipulado
É a etapa que decorre do 1º ao 3º ano do Seminário
Interdiocesano, em Braga. Os estudos filosóficos
ampliam a possibilidade de um autoconhecimento do
rapaz, de maneira a realizar uma maior purificação de
intenções que permita uma entrega o mais autêntica
possível. Esta etapa culmina com a celebração do rito da
Admissão às Ordens Sacras.
4ª ― A configuração com Cristo
É esta configuração que permite que o presbítero possa
partilhar com o povo o dom do amor de Deus. Esta etapa
realiza-se entre a Admissão às Ordens Sacras e a
celebração do Diaconado. Coincide com o estudo da
Teologia e de uma gradual experiência de descida à prática
da pastoral da Igreja diocesana. Inclui a receção e vivência
dos ministérios do Leitorado e Acolitado.
5ª ― A síntese vocacional
Esta etapa realiza-se, já sob a ação da graça espiritual do
Sacramento da Ordem (Presbiterado) e do
acompanhamento dos presbíteros unidos ao bispo, com a
chamada Formação Permanente do clero. Não termina
mais, mas amadurece no tempo, com total e permanente
dedicação na caridade pastoral.
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Seminário em família
PARA RAPAZES DOS 10 AOS 17 ANOS DE IDADE
A programação e calendarização da proposta do
Seminário em Família para 2017-2018 ficam confiadas a
uma dupla responsabilidade:




Por um lado, ficam as famílias com filhos rapazes
com a responsabilidade de convidar a equipa do
Seminário a deslocar-se a suas casas para um
diálogo sobre o dom da vocação presbiteral (para
isso pode contribuir o incentivo dos párocos). Para
tal, ficam disponíveis os seguintes contactos:
 Email: seminario@diocesedeviseu.pt
 Telemóvel: 965 124 444 (Pe. António Jorge)
Por outro, a responsabilidade dos párocos e da
equipa do Seminário será a de encaminhar e
acolher os rapazes dos 10 aos 17 anos de idade nos
três encontros de férias para uma síntese de cada
etapa trimestral, nas seguintes datas:

 Encontro de Natal:
27-29 de dezembro de 2017*
 Encontro da Páscoa:
27-29 de março de 2018*
 Encontro de Verão:
18-22 de junho de 2018*
* A inscrição para estes encontros deve fazer-se a partir
do formulário que se encontra em anexo.
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Durante o ano letivo, um ou dois padres da equipa do
Seminário encontra-se disponível para se deslocar a casa
de uma ou mais famílias com filhos rapazes para se
dialogar sobre o dom da vocação presbiteral, a partir do
testemunho e em resposta às dúvidas dos pais em relação
ao futuro dos filhos e desmistificando as ideologias que
contrariam o possível acolhimento deste caminho
vocacional.
A vocação presbiteral não é um dom que fique fora da
dinâmica da incarnação. Esta provocação da ida do
Seminário às Famílias, nem sempre fácil de realizar na
pastoral, promete contemplar o futuro dos mais novos
mais como um sair de si por amor a Deus do que um
concentrar-se meramente num projeto humano de
realização profissional.
Através do diálogo contextualizado na família, podem
dissipar-se muitas dúvidas advindas de uma limitada
expressão eclesial e libertar-se muitos tabus impostos por
esta sociedade individualista e consumista, que impõe a
privatização da vida a todos os níveis.
Venham das famílias esses convites corajosos para o
diálogo!
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Propomos, como forma de integrar o caminho proposto
no diálogo em casa das famílias, um encontro por
trimestre que ajude os rapazes e as suas famílias (pais e
irmãos) a conhecer a casa onde se propõe um
acompanhamento mais aprofundado no discernimento da
vocação presbiteral, em vista à possível admissão no
Seminário Maior ou Pastoral/Interdiocesano.
Propomos que as famílias também estejam presentes
nestes encontros de férias, nalgum momento concreto de
oração, reflexão e convívio. Também será conveniente uma
presença dos párocos que ajude a confirmar o
acompanhamento no gradual discernimento vocacional
dos rapazes no que toca à sua interação nos serviços da
paróquia.
De forma diferente que nos últimos anos, proporemos três
encontros no Seminário, em Viseu (Largo de Santa
Cristina), nas férias do Natal, da Páscoa e do Verão, onde
se procurará fazer uma apresentação gradual dos valores
da vocação presbiteral, unida a momentos de oração e de
jogo.
A participação requererá uma inscrição atempada,
mediante um formulário proposto no final deste folheto.
Outras informações vão sendo partilhadas no website do
Seminário: www.seminario.diocesedeviseu.pt.
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GRUPO S. PAULO
PARA RAPAZES E RAPARIGAS COM MAIS DE 18 ANOS
Na carta-convite aos jovens para participarem na
preparação da XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo
dos Bispos, em 2018, sobre «Os jovens, a fé e o
discernimento vocacional», o Papa Francisco atira-nos o
olhar para as origens:

O Senhor disse a Abrão:«Deixa a tua terra, a
tua família e a casa do teu pai, e vai para a
terra que Eu te indicar.
― Génesis 12, 1
Este evento da Vocação de Abraão sucede-se aos 11
primeiros capítulos da Bíblia, que passa a marcar uma
relação pesssoal com o Deus verdadeiro.
O Grupo S. Paulo, inspirando-se na história que leva Saulo
a ser o Apóstolo Paulo, é uma proposta para jovens
rapazes e raparigas com mais de 18 anos deidade poderem
percorrer um caminho que vai desde um sério
autoconhecimento de si próprios até à decisão de entregar
as suas vidas a uma missão concreta a partir de uma opção
fundamental de vida na escolha da Vida Consagrada ou
Secular, do Presbiterado ou do Matrimónio.
Uma das formas de «sair do sofá» e de não gastar a vida
«ao balcão», em resposta ao convite que o Papa Francisco
fez aos jovens na última Jornada Mundial da Juventude, é,
pois, por parte deles e delas, colocar a vida em jogo na
“arena” do encontro com Jesus Cristo, mediado por outros
discipulos-missionários (cf. história de Paulo em Actos 9).
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Este acompanhamento no discernimento vocacional
insere-se dentro da Temporada 5 da Pastoral Vocacional
da Diocese de Viseu, desenvolver-se-á entre os meses
novembro de 2017 e junho de 2018. O primeiro encontro
será a 24 de novembro de 2017, pelas 21h, no Seminário
Maior. Os restantes encontros serão agendados diante das
agendas de todos os participantes.
A inscrição neste grupo deverá ser feita on-line a partir do
sítio www.vocacoes.diocesedeviseu.pt.
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CRITÉRIOS PARA A ADMISSÃO
AO ACOMPANHAMANETO PROPEDÊUTICO
Sendo a etapa de Seminário Vocacional um percurso
propedêutico do Seminário Maior/Pastoral (no Seminário
Interdiocesano em Braga), com o objetivo fundamental de,
para além de proporcionar um discernimento mais
aprofundado da vocação sacerdotal, ajudar o adolescente
a «preparar-se para seguir Cristo Redentor com ânimo
generoso e coração puro» (Optatam Totius, 3). Para a
integração na comunidade educativa, propõe-se a atenção
dos critérios que se seguem:
a) Que a possibilidade de vir a entrar no Seminário
venha de uma decisão livre do jovem.
b) Seja batizado e, pela frequência assídua à

catequese, tenha uma consciência mínima de ser
discípulo de Jesus cristo.
c) São sinais suficientes o desejo de conhecer a

própria vocação e o acolhimento do percurso
vocacional do Seminário.
d) Demonstre-se, num modo proporcionado à idade,
aquelas qualidades fundamentais de

humanidade, de fé e de disponibilidade que lhe
permitam a proposta educativa do Seminário.
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e) Avaliem-se os seus dotes intelectuais requeridos
pelos futuros empenhos no estudo.
f) Considere-se a participação na vida paroquial.
g) Conheça-se a sua família e tenha-se em conta o

parecer e a autorização dos pais.
h) Tenha-se em conta o parecer favorável do

pároco.
i) Requer-se que tenha havido, por parte do
candidato, pelo menos durante um ano, a

participação assídua no itinerário do Seminário
em Família.
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CRITÉRIOS PARA A ADMISSÃO
AO SEMINÁRIO PASTORAL/INTERDIOCESANO
«Estabeleceu doze para estarem com Ele e para os
enviar a pregar» (Mc 3, 14) é o ícone do Evangelho que
melhor descreve a comunidade apostólica reunida à volta
de Jesus, que, sinteticamente, carateriza a etapa da
formação sacerdotal. Os principais objetivos do Seminário
Maior ou Pastoral são: intensa vida espiritual, forte
experiência comunitária, aprofundado discernimento
vocacional, maturação de uma personalidade equilibrada
e consistente, aquisição da necessária competência
teológica e cultural, e introdução ao ministério pastoral, a
partir de uma integração harmónica da espiritualidade do
presbítero diocesano, que se alimentará de uma feliz
participação da caridade pastoral de Jesus Cristo.
Ser admitido à formação sacerdotal implica:
a) A assiduidade a um acompanhamento prévio
que possibilite a averiguação das alíneas de a) a f)
dos critérios para a admissão ao Seminário
Vocacional.
b) O depoimento do pároco ou de um outro

presbítero que ajude a confirmar os dotes
humanos e morais, espirituais e intelectuais, saúde
física e psíquica, e a vontade reta requerida para
assegurar a consistência do ministério sacerdotal
(cf. CDC can. 241 §1).
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c) Ter celebrado o Sacramento da Confirmação,
para uma melhor formação na base da consciência
e vivência feliz do ser discípulo-missionário.
d) Manifestar uma abertura transparente e uma

docilidade alegre para se deixar formar na base
de uma identidade segura, uma pertença

consciente e uma disponibilidade para o serviço
tão necessária à fraternidade entre os presbíteros e
à fidelidade no serviço em comunhão com o Bispo
diocesano (cf. páginas 13-17).
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INSCRIÇÃO PARA OS ENCONTROS TRIMESTRAIS NO SEMINÁRIO
A preencher pelos pais/enc. de educação:

Nome do rapaz: __________________________________________
Pai: ____________________________________________________
Mãe: ___________________________________________________
Data de nascimento: _____ / _____ / __________
Ano de escolaridade: ______º
Encarregado de educação:

 Pai
 Mãe
 Outro: _____________________

Contactos: l Telemóvel: ___________________________________
l Email: ________________________@_____________
l Morada: _____________________________________
____________________________________
____________________________________
AUTORIZAÇÃO DO ENC. DE EDUCAÇÃO
Com esta assinatura, declaro concordar com o acompanhamento no
Seminário em Família e com a participação nos encontros de férias.

Ass. __________________________________________________
(Depois de assinar, entregue-se ao pároco.)
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A preencher pelo pároco:

Nome: __________________________________________________
Paróquia de onde é o rapaz: ________________________________
Informações diversas:
l Dimensão humana: ___________________________________
________________________________________________________
l Participação na comunidade: _____________________________
________________________________________________________
l Sinais de chamamento:___________________________________
________________________________________________________

Data: _____ / _____ / __________
Ass. ____________________________________________________
(É conveniente que esta inscrição seja entregue pelo pároco ao reitor do Seminário.)
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www.vocacoes.diocesedeviseu.pt

www.seminario.diocesedeviseu.pt
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