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Jesus chamou os que quis e eles foram ter com Ele 

aros diocesanos e amigos no Senhor. 

Não posso esconder-vos a grande 

preocupação que representa para 

mim, vosso bispo, a atual situação das 

vocações sacerdotais na Diocese. O 

Seminário Diocesano Nossa Senhora de 

Fátima de Beja tem apenas um único aluno, 

o Nuno, no último ano. Em princípio será 

ordenado diácono no próximo mês de 

julho, e presbítero no ano pastoral seguinte.  

Sabeis o que significa a ausência de 

vocações sacerdotais e de consagração 

ao Senhor na vida religiosa? Pode significar, 

por exemplo, que é 

fraca a nossa 

vivência da vida 

cristã, pois não 

faltam essas 

vocações onde há 

cristãos autênticos, 

movidos pelo amor 

ao Senhor Jesus 

Cristo. Precisamos, 

certamente, de lhe 

pedir com insistência 

que envie 

trabalhadores para 

a seara desta sua e 

nossa Diocese de 

Beja.  

Mas precisamos 

também de propor aos jovens esse Seu 

chamamento. Sejamos instrumentos de 

Cristo que hoje continua a chamar, como 

outrora chamou os Apóstolos. Chamou os 

que quis, e eles foram ter com Ele, podemos 

ler no Evangelho. Chamou, e continua a 

chamar, aqueles que ama. 

É claro que ser padre não é, humanamente, o 

mais fácil. Não é fácil ficar solteiro, solteiro toda 

a vida, sem mulher e sem filhos, 

permanecendo em Jesus e como Jesus, 

apenas filho e irmão, e encontrando uma 

felicidade profunda em dar a vida, em perder 

a nossa vida servindo, por amor de Jesus, o 

crescimento espiritual dos nossos irmãos. Mas 

ser padre não significa renunciar ao amor e 

ficar estéril. Ser padre é ser pai, é viver amando 

e sendo amado, no Senhor, por esses filhos e 

filhas que nos reconhecem como seus pais 

espirituais. Ser padre é presidir, como cabeça, 

às comunidades cristãs nas quais o Espírito 

Santo faz crescer e frutificar a vida cristã. O 

Senhor chamou os que quis. Alguns deles eram 

pescadores, outros publicanos e, de outros, 

apenas o nome nos 

chegou. Foram ter 

com Jesus, com 

Aquele que é a 

fonte da Vida, e as 

suas vidas foram 

transformadas, por 

essa convivência 

com Ele, em rios 

que levaram a Vida 

Eterna ao mundo 

inteiro.  

Chamou-os e eles 

foram ter com Ele. 

Foram, porque se 

sentiram amados 

por Jesus. Foram ter 

com Ele e 

aprenderam com Ele a conhecer a vontade 

de Deus e a responder com amor ao Seu 

amor. 

Jovem que lês estas palavras: escuta o 

chamamento que o Senhor te faz por meio 

delas e pensa na graça enorme que é, para ti, 

seres amigo e colaborador de Jesus. E se 

sentes que Ele te chama, responde-lhe: aqui 

estou, Senhor!  

 

+ João Marcos, bispo de Beja 
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A nova edição on-line 

Situada entre duas importantes datas, 

apresentamos em moldes diferentes a 

publicação do jornal “O nosso Seminário”.  

As duas datas dizem respeito aos 80 anos 

da inauguração do Seminário Diocesano 

de Nossa Senhora de Fátima de Beja, 

realizada pelo Sr. Bispo, D. José do 

Patrocínio Dias, a 13 de outubro de 1940, e 

a tradicional Semana de Oração pelos 

Seminários que, neste ano, ocorre de 1 a 8 

de novembro e tem como tema “Jesus 

chamou os que queria e foram ter com Ele” 

(Mc 3, 13). 

Em vez da publicação anual do jornal “O 

nosso Seminário”, feita em papel, iniciamos 

um novo período, talvez mais adequado à 

atualidade em que nos encontramos, 

fazendo uma publicação on-line.  

Com uma sequência de dois em dois 

meses, esta publicação pretende ter uma 

maior presença do Seminário junto da 

Diocese e suas comunidades. É, pois, nosso 

desejo que ela motive os leitores a uma 

oração e a uma ação mais convicta e 

intensa, mas que também seja, na linha do 

discernimento vocacional, uma ajuda para 

todos os que se possam sentir chamados 

pelo Senhor a segui-l’O com generosidade. 

 

P. Rui, reitor 

 

ACONTECEU NA VIDA DO SEMINÁRIO  

Aniversário 

No passado dia 10 celebrámos os oitenta 

anos do Seminário de Beja. As 

comemorações foram simples: Eucaristia, 

almoço e convívio. O Sr. D. João Marcos 

presidiu e o Seminário Redemptoris Mater 

associou-se a nós. No início da Eucaristia, o Sr. 

D. João leu um poema homenageando o 

sonho levado a cabo pelo Sr. D. José do 

Patrocínio Dias, da autoria do Sr. Joaquim 

Rato, que a seguir se transcreve. 

 

80 ANOS 

A D. José do Patrocínio Dias  

“Deus quer, o homem sonha, a obra 

nasce” 

Fernando Pessoa 

 

Deus quis! Chegar a hora de ir em frente, 

A obra era de Deus, um Seu recado, 

O homem deu a mão a Deus amado, 

Guarda artífice de um sonho feito gente. 

 

Nasceu casa de Deus que, reluzente, 

Se fez do sonho imenso dum Prelado, 

(Que o sonho não é só p´ra ser sonhado, 

O sonho é p´ra crescer além da mente). 

 

Vão já oitenta anos, quem diria… 

Do sonho se fez obra, cada dia, 

Que Deus seja louvado nesta hora; 

 

 

Alfobre da Palavra anunciada, 

O Verbo feito Pão na caminhada, 

De novo a renascer aqui e agora. 

 

13/10/2020     Joaquim Rato 
 



 

Vida Paroquial 

Na antevéspera dos 80 anos do Seminário, 

no dia 11, Domingo, pelas 11 horas, fomos 

acolhidos na Paróquia do Santíssimo 

Salvador, em Ourique, pelo Padre Hugo 

Gonçalves e por cerca de 50 pessoas que 

se reuniram para a Eucaristia na igreja 

paroquial. 

Fomos até Ourique com o desejo de estar 

com a comunidade local e alertar os 

cristãos para o tema das vocações 

sacerdotais. Falou-se do aniversário do 

Seminário, do sonho do Sr. D. José do 

Patrocínio, das vocações e pedimos que 

lembrassem o Seminário no dia 13 de cada 

mês.  

No final da Eucaristia recebemos alguns 

ecos interessantes. Uma senhora quis fazer 

uma oferta em sinal de apoio à formação 

de novos sacerdotes. Uma outra pessoa, 

de nacionalidade inglesa e formação 

helvética, falou-nos de como era 

importante para ela poder reconciliar-se e 

ser entendida em francês, uma vez que 

estava longe da sua pátria. 

 

Fez parte da visita o convívio com o pároco, 

a partilha de conhecimentos e experiências 

espirituais e pastorais desde o tempo de 

seminário à atualidade. Ficámos a saber que 

o Padre Hugo tem 13 comunidades à sua 

responsabilidade…  

Uma segunda visita, pelas 16 horas, foi à 

comunidade de Santana da Serra, à beira da 

Diocese do Algarve. Pudemos celebrar com 

uma pequena mas animada assembleia 

numa igreja bela e bem arranjada.  

 

Formação Espiritual

Nos dias 16 a 18 foi a vez de irmos até 

Fátima e tomarmos parte no VIII 

Congresso de Espiritualidade 

promovido pelos Institutos de 

Inspiração Carmelita e Teresiana. O 

tema do Congresso foi Conversão 

interior para uma ecologia integral e 

decorreu na Domus Carmeli, com a 

presença de temas que foram desde 

a Escritura, à Ecologia como ciência e 

à Espiritualidade, onde a ecologia foi 

vista do ponto de vista do interior da 

pessoa, por exemplo no que respeita 

à conversão cristã e, concretamente, 

em S. João da Cruz. “Neste Congresso 

de Espiritualidade [quis-se] ir à raiz 

mais profunda da questão… 

identificar as feridas e ruturas 

presentes no coração humano e que estão na origem da crise ecológica com cenários 

preocupantes diante de nós… [para se] inaugurar um novo paradigma e uma nova época 

marcada por uma ecologia integral aliada da pessoa humana e das demais criaturas [onde 

somos] chamados a habitar harmoniosamente esta casa comum e a louvar o mesmo Criador” 

(Desdobrável do Congresso).  



  

 

 

S. Sisenando e diaconado permanente 
 

  A solenidade de S. Sisenando, diácono e mártir, 

padroeiro da cidade de Beja desde 1651, cuja 

relíquia se pode venerar na catedral, celebrou-

se no passado dia 24 de outubro. Esta 

celebração foi presidida pelo Sr. D. João 

Marcos e contou com a presença de alguns 

presbíteros e de nove dos treze diáconos da 

diocese, aos quais o Sr. Bispo exortou a serem 

mestres de oração e de serviço, pois sobre o seu 

ministério assenta a diaconia da Igreja, cujo 

modelo é Cristo servo. Esta diaconia decorre da 

íntima união da Igreja à missão do próprio 

Cristo, que disse de Si mesmo: “O Filho do 

Homem não veio para ser servido, mas para 

servir e dar a Sua vida” (Mc 10, 45). 

Este santo pacense foi escolhido para 

padroeiro dos diáconos da diocese de Beja 

pelo Sr. D. Manuel Falcão, motivo pelo qual este 

dia é de especial alegria e celebração.  

Diác. António Coelho 
 

 

Dois aniversários 

No dia 26 de outubro de 1945 nascia em 

Braga a Congregação das Irmãs da Divina 

Providência e Sagrada Família e, passados 

75 anos, celebrámos esta data jubilar no 

nosso Seminário com a presença do nosso 

Bispo.  

Na sua origem está o Cónego Adão 

Salgado Vaz de Faria e a Irmã Maria Rosa 

Campos. Como carisma e missão está o 

apoio à vida e à vocação de todo o ser 

humano, tendo por modelo a Sagrada 

Família de Nazaré, numa atitude de total 

abandono à Divina Providência. 

Passados cerca de 20 anos da sua 

fundação, a Congregação veio até Beja 

e, desde então, tem estado ao serviço do 

Seminário. Há, portanto, 55 anos, 

cumpridos no passado dia 24 de 

setembro. 

O Seminário manifesta a sua gratidão às 

Irmãs pelo empenho e dedicação que estes 

anos representam na formação de muitos 

dos sacerdotes da nossa Diocese. Pedimos a 

Deus que abençoe a Congregação e 

conceda vocações de consagração ao 

serviço da Igreja. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oração para a Semana dos Seminários 2020 
 

 

Senhor Jesus, Filho muito amado do Pai, 

envia a força suave do Espírito  

para que desperte em todos nós  

a decisão de irmos ter contigo para Te seguir. 

Dá aos seminaristas amor à vocação  

e a graça do compromisso de fidelidade ao Evangelho.  

Faz dos nossos seminários comunidades de discípulos,  

onde se vive a fraternidade mística. 

Confirma nos dons do Espírito Santo os formadores; 

recompensa e abençoa os benfeitores,  

ampara o nosso Bispo e os nossos párocos,  

para que sejam sempre fiéis ao dom do seu sacerdócio. 

Que o Teu olhar desperte a generosidade  

e a coragem dos jovens para Te seguirem.  

Concede às nossas famílias a ousadia  

de Te proporem como caminho, verdade e vida.   

Senhor Jesus,  

com a intercessão Maria, Tua e nossa Mãe,  

dá à Igreja, felizes e santas vocações sacerdotais.  

Ámen! 



 

ARTIGO DE OPINIÃO 

 

Fratelli Tutti – Todos irmãos, em escuta e em diálogo 

 

 

«Todos irmãos». Assim se chama a 

encíclica que o Papa Francisco nos 

ofereceu no passado dia 4 de outubro, 

na memória de S. Francisco de Assis. A 

exemplo da encíclica anterior Laudato 

Si (considerada como um grito – grito da 

terra e grito dos pobres), a encíclica 

Fratelli Tutti também é considerada 

como um grito – um grito a que sejamos 

todos irmãos.  

Um grito é sempre uma chamada de 

atenção. Num ambiente ruidoso, por 

exemplo, em que toda a gente fala e 

ninguém se ouve, por vezes torna-se 

necessário um grito que chame a 

atenção, que interpele e desperte 

consciências. De 

facto, vivemos 

num mundo 

cheio de ruído e 

barulho, onde se 

dizem tantas 

palavras e, por 

vezes, sem 

sequer medir o 

seu alcance; 

onde o lugar 

para a reflexão e 

silêncio não 

entra na agenda. No dia de hoje nunca 

a comunicação foi tão fácil (dada a 

eficiência do uso das redes sociais) mas 

nunca a dimensão relacional foi tão 

difícil. É fácil falar com alguém que se 

encontra no outro lado do mundo, mas 

veio a tornar-se difícil relacionar-se com 

quem está ao lado, a ponto de o ter 

como irmão.  

 

 

 

 

 

 

E no meio de todo este ruído, num 

mundo fechado em si mesmo, surge 

este grito, esta forma pedagógica de 

que o Santo Padre se socorre, para num 

estilo redacional polimorfo, procurar 

(re)despertar para a necessidade de 

sermos, de facto, todos irmãos.  

E este é um grito lançado e dirigido a 

todos e a todos implica. Ninguém está 

de fora. O dever de construir caminhos 

de fraternidade e de amizade social 

cabe mesmo a todos: aos católicos e 

cristãos, uma vez que ao terem 

aprendido de Jesus a oração do Pai-

nosso, devem ter aquele que está à sua 

volta como irmão-meu; Aos crentes de 

outras religiões, pois 

agora mais do que 

nunca torna-se 

imprescindível o 

esforço de um diálogo 

inter-religioso, 

descobrindo muito 

mais o que nos une do 

que aquilo que nos 

separa; aos não 

crentes – que podem 

ser tidos como homens 

de boa vontade – e 

mesmo que se verifique ausência de 

alguma crença que nos una, une-nos 

esta casa, a “casa comum”, comum a 

todos no viver e no cuidar. Tudo isto 

começa na escuta deste grito. A escuta 

gera a participação de todos no 

diálogo. E deste diálogo só pode nascer 

uma relação fraternal e de amizade 

social. Fratelli Tutti!  

Nuno Oliveira



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EM AGENDA 

NOVEMBRO 

 

De 1 a 8 Semana de Oração pelos Seminários. 

 

Dia 1, domingo, Bodas de Ouro Sacerdotais do P. António Manuel Aresta 

Guerreiro. 

 

Dia 8, domingo, 

 de manhã, encerramento da Semana de Oração pelos Seminários 

em Vila Verde de Ficalho e Aldeia Nova de S. Bento; 

 de tarde, às 17h, Vésperas II, na Capela do Seminário. 

 

Dia 15, memória de Santo Alberto Magno, patrono do Instituto Superior de 

Teologia de Évora. 

 

Dia 22, domingo de Cristo Rei, às 17h, na Sé de Beja, 

 encerramento dos 250 anos da restauração da Diocese; 

 instituições de leitor e acólito. 

 

Dia 29, Primeiro Domingo do Advento, às 17h, Vésperas II, na Capela do 

Seminário. 

 

DEZEMBRO 

 

Dia 13, Terceiro Domingo do Advento, tarde de preparação espiritual para 

o Natal. Tempo para 

 formação bíblica, litúrgica e espiritual; 

 oração; 

 convívio. 

 

Dia 19 e 20, encontro do Pré-Seminário. Agenda a divulgar. 
 

SEMINÁRIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

R. Dom Afonso Henriques, 1 – A 7800-049  

Beja 

 
Telefone: 284 311 250 

Email: seminario@diocese-beja.pt 
Facebook: Seminário Nossa Senhora de Fátima – Beja 

https://www.google.com/search?client=avast&q=contactos+seminario+beja

