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Caríssimos pais,
A alegria e a paz em vós e na vossa família.
Peço-vos licença para dirigir-me a cada um como pai e mãe, aos dois sendo «uma só
carne», marido e mulher; e a todos os que, sendo pais e mães, vivem situações de separação ou
outras, e partilhar algumas breves palavras nesta Semana dos Seminários.
Ainda anteontem celebrámos a grande Solenidade de Todos os Santos, que nos
lembra o desejo de felicidade plena que Deus colocou no coração de cada um dos seus filhos,
para os atrair a Si. Esta atracção interior à santidade e à beleza que Deus é, foi respondida com
generosidade no decorrer da história humana pela multidão dos santos e vivem eternamente na
Sua presença.
Podemos perguntar: qual o "segredo" de tão grande felicidade? Jesus mostra-nos que
é a obediência à voz do Pai: «Ninguém pode vir a Mim, se o Pai que Me enviou não o atrair» (Jo
6, 44). Tal é o caminho da realização plena do homem. Mais, o que parecia impossível, com Ele
tornou-se possível; o que era difícil e pesado, n'Ele se tornou leve e ligeiro. É Ele mesmo quem o
diz: «o meu jugo é suave e a minha carga é leve» (Mt 11,30).
Nesta semana de oração pelos Seminários Diocesanos, convido-vos, primeiro, à
oração nas vossas famílias, por esta intenção: um Pai Nosso, uma Ave Maria, e a oração pelos
seminários. Junto também o terço vocacional.
Segundo, se Jesus, entrando na vossa casa, chamar algum dos vossos filhos para O
seguir como sacerdote, vos alegreis com a sua alegria em ser consagrado, como vos alegrastes
quando vos foi dado. Recebereis com abundância muito mais!
Lembremos as palavras do Senhor Patriarca na carta dirigida aos diocesanos, por
ocasião da última semana de oração pelas vocações. «Em cada família e comunidade cristã, a
dimensão vocacional é básica e diz respeito a todos. Temos de tomá-la tão a sério como à própria
realização feliz de cada destino humano, só em Deus garantido».
A terminar: não será um sinal de Deus que o Senhor Patriarca nos visite para presidir
à Eucaristia no meio de nós, precisamente no dia 13 de Novembro, Domingo culminante da
Semana dos Seminários?
Com uma oração,
AVE MARIA.
Pe. António Manuel de Nóbrega Figueira
(pároco)
ORAÇÃO
Maria, Senhora da Mensagem e do Rosário,
profecia do amor misericordioso de Deus,
primícia e figura da Igreja fiel e crente:
intercedei por todas as famílias a Deus Pai
para que nelas resplandeça a fé e a ternura,
a alegria da comunhão e da fidelidade
e sejam fecundas na sua identidade e missão.
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Maria, Senhora do Imaculado Coração,
Mãe do Amor belo e da misericórdia,
humilde serva e discípula do Senhor,
intercedei por todos os seminaristas a Deus Pai,
para que, movidos pela misericórdia do Senhor,
respondam com generosidade à sua vocação
no cumprimento da vontade e do amor de Deus.
Maria, Senhora mais brilhante que o Sol,
imagem da Igreja revestida da luz pascal.
Mãe do Evangelho vivente e Mãe da Igreja:
intercedei por todos os sacerdotes a Deus Pai
para que sejam homens de Deus e arautos da fé
e, fiéis no seu ministério sejam servos de todos,
pastores fortalecidos no coração de Cristo, Bom Pastor.
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