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“Vida” uma farsa? Um direito? Ou um Três
Ordenações
interesse estatal?
diaconais
e
uma
“A
vida
humana
é
inviolável.” É
desta
forma
aparentemente
simples e ao
mesmo tempo exaustivamente
esclarecedora
que
a
Constituição
Portuguesa
consagra no seu artigo 24.º no
capítulo “Direitos, liberdades e
garantias pessoais”, a vida
como um direito absoluto. Será
que estamos a esquecer os
valores
naturais?
Na
Assembleia da República estão
muito preocupados em aprovar
a lei da eutanásia em vez de se
preocuparem em melhorar os
cuidados
de
saúde
da
população. Segundo posso
observar a Constituição é muito
clara, pois nela não se prevê
qualquer
exceção…
Esta
vontade humana tem por base
um desejo, momentâneo, mas
que as suas consequências são
irremediáveis. Por esta razão,
não devemos apresentar uma
solução
irreversível
e
definitiva, pelo contrário,
devíamos ser solidários no

sofrimento e na luta destas
pessoas, dando-lhe apoio e
tentando arranjar forma de que
possam viver dignamente os seus
últimos momentos...
Parece-me
preocupante
a
inversão de prioridades, em vez
de em primeira instância
tentarmos colmatar a grande
carência de cuidados paliativos,
estaríamos a escolher um
caminho
mais
fácil
e
economicamente mais viável.
Ao justificarmos a eutanásia
permitimos que um doente que
se encontre em estado crítico
não tenha acesso aos cuidados
necessários, que são obrigação
do Estado, mas a que lhes seja
dada como única opção a morte
medicamente assistida. É caso
para perguntar: será isto
liberdade?
Uma
pequena
nota
aos
profissionais de saúde, a vossa
missão
privilegiada
é
a
promoção da saúde, este ato
levantará um conflito direto com
o propósito e finalidade da vossa
profissão.
Eu digo não a uma política de
descarte, e tu?
João Domingues

presbiteral
dezembro

em

No próximo dia 8 de dezembro
de 2021, Solenidade da
Imaculada
Conceição
da
Virgem Santa Maria, o Sr.
Arcebispo Emérito de Évora,
D. José Francisco Sanches
Alves, irá presidir à ordenação
de dois diáconos salesianos:
Gregório Correia e o Rafael
Bonaparte.
A
celebração
decorrerá na Igreja de Nossa
Senhora Auxiliadora, em
Évora.
Pelas 17h00, na Catedral de
Évora, D. Francisco Senra
Coelho, Arcebispo de Évora,
irá ordenar presbítero o
Diácono Tiago Neves Carlos.
A “Missa Nova” do Padre
Tiago terá lugar no dia 12, na
Igreja de S. Domingos, na
cidade de Elvas, de onde o
mesmo é natural.
No dia 12, pelas 11h00, o
Arcebispo de Évora, presidirá à
ordenação
diaconal
do
seminarista Rodrigo Oliveira,
do Seminário Redemptoris
Mater. A ordenação decorrerá
em Campo Maior, na Igreja
Matriz.

Seminários unem-se para rezar
No contexto da Semana de Oração pelos Seminários, no dia 3,
celebrámos juntos a Eucaristia: o Seminário Maior de Évora,
o Seminário Redemptoris Mater de Évora, o Seminário
Salesiano e o Seminário Redemptoris Mater de Beja.
Todos os seminaristas e formadores reuniram-se para rezar
pelos nossos Seminários e pelas vocações.
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Vigília vocacional em Montemor-o-Novo
No passado dia 13 de novembro, os seminaristas da Arquidiocese de Évora
participaram numa Vigília de Oração pelas Vocações na igreja do Calvário em
Montemor-o-Novo, na qual o seminarista Francisco deu o seu testemunho
vocacional.
Continuamos a rezar pelas vocações e pelo nosso Seminário.

Dia Diocesano da Juventude decorreu em Elvas
No passado dia 20 de novembro realizou-se na cidade de Elvas o Encontro
Diocesano da Juventude, em que participou o Seminário Maior de Évora. Este
encontro organizado e dinamizado pela Pastoral Juvenil da Arquidiocese de
Évora congregou jovens dos mais diversos pontos da nossa diocese para um
encontro rico em alegria, boa disposição e espírito de serviço. O dia começou
com um momento de inspiração nas JMJ´s (encontro, oração e catequese) ao
qual se seguiu uma missão porta a porta, à qual os vários jovens em diferentes
grupos foram enviados, que procurando levar a alegria de Cristo aos habitantes
de Elvas. Para fechar o dia o Sr. Arcebispo D. Francisco celebrou a Eucaristia
na Igreja de St. Luzia, onde desafiou os jovens a serem o “hoje da Igreja”.

Dia do ISTE
Celebrou-se no dia 15 de novembro, o dia do
Patrono do ISTE: Santo Alberto Magno.
O programa foi o seguinte:
- Sessão Solene de abertura e homenagem aos
antigos professores;
- Oração de Sapiência: Hermenêutica Bíblica e
atualização da Palavra de Deus, pelo Prof. Dr.
Eduardo Pereira da Silva;
- Apresentação do Comentário ao Evangelho de
São Marcos do Professor Dr. Mário de Sousa;
- Apresentação do novo número da Revista
Eborensia;
- Celebração da Eucaristia na Catedral.
- Almoço de confraternização entre professores e alunos.
Durante a tarde, a Associação de Estudantes do ISTE organizou o seu tradicional torneio de futebol, em
que os alunos do Seminário Redemptoris Mater se consagraram vencedores.

Estão de regresso os “Diálogos sobre a Fé”
No passado dia 9 de novembro, pelas 21 horas, decorreu, através da plataforma
Zoom, uma conferência sobre a Antropologia realizada pelo Cónego Manuel
Madureira da Silva, professor de Antropologia Filosófica no Instituto Superior de
Teologia de Évora. A conferência teve por título: “Estranha Antropologia esta...” e
abordou de um modo sintético o conteúdo da cadeira de Antropologia Filosófica.
A cadeira de antropologia filosófica reflete acerca do homem, a personalidade, o
individuo e a questão social do homem.
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30º ANIVERSÁRIO DA SUA MORTE:
MONSENHOR JOÃO LUÍS DE CARVALHO
No dia 16 de Novembro o
Cenáculo das Cooperadoras
Apostólicas e a Fundação Obra de
S. José Operário celebraram o 30º

8 de dezembro: Programa
da
Solenidade
da
Imaculada Conceição em
Vila Viçosa

aniversário da morte do seu
Fundador, Monsenhor João Luís
de Carvalho. O Seminário
marcou presença nas celebrações
de homenagem.

Campanha de recolha de géneros alimentares
para o Banco Alimentar contra a Fome

No fim de semana de 27 e 28 de novembro realizou-se a campanha
de recolha de géneros alimentares para o Banco Alimentar contra a
Fome, na qual participaram
09h30: Acolhimento aos
os seminaristas. No dia 27, os
peregrinos e recitação do Terço;
seminaristas que têm por
11h00: Eucaristia da Solenidade
serviço
pastoral
os
presidida pelo Sr. Arcebispo de
Escuteiros,
participaram
na
Évora;
recolha nos supermercados.
15h00: Grande procissão em
No dia 28, os restantes
honra da Padroeira pelas ruas de
seminaristas, participaram na
Vila Viçosa;
17h00: fim da procissão e organização dos alimentos
Eucaristia da tarde, seguida de ato no armazém do Banco
Alimentar.
de consagração.

Mensagem do Arcebispo na Semana de Oração pelos Seminários
Saúdo fraternalmente cada Presbítero,
Diácono e Consagrado(a), Leigo(a). A
todos vós Saúde, Paz e Bem! Convidovos para uma breve reflexão nesta
Semana de Oração pelos Seminários. A
nossa Arquidiocese, graças a Deus,
continua a contar com o Seminário Nª Sª
da Purificação em plena e regular
atividade
formadora
dos
futuros
Presbíteros para as Dioceses da Província
Eclesiástica do Sul de Portugal, Algarve,
Beja e Évora. Louvamos o Senhor pelo
Seminário Redemptoris Mater de Évora e
ainda por alguns seminaristas salesianos
em formação com vista ao Presbiterado.
Importa perceber que é a partir destas
Casas de Formação que o Instituto
Superior de Teologia (ISTE) investe todas
as suas energias académicas, incluindo na
exigente tarefa da formação de futuros
Docentes nas melhores Universidades da
Igreja, a fim de assegurar uma sólida e
atualizada lecionação aos futuros Pastores
da Igreja. À sombra destas realidades, ou
seja, do Seminário de Nª Sª da Purificação
e do ISTE, se tem apoiado outras
Dioceses irmãs; atualmente, as Dioceses
de Cabo Verde, de S. Tomé e Príncipe,

da Diocese de Ondjiva – Angola e da
Arquidiocese de Díli, Timor-Leste.
Centrando-nos na Semana de Oração
pelos Seminários, reconhecemos que
«o seminário é, pela sua natureza, uma
comunidade formativa, um tempo de
«caminhar juntos». Cada membro tem
a possibilidade de estar com Cristo e de
O
seguir
como
discípulo,
experimentando a familiaridade com a
sua pessoa e aprofundando o
conhecimento da sua palavra. Este
percurso pessoal, favorecido e
estimulado pelo contexto comunitário,
deverá ser o de uma progressiva e
gradual «configuração do seminarista
com Cristo, Pastor e Servo, para que,
unido a Ele, possa fazer da sua vida um
dom de si aos outros».1 Pela longa
experiência que a Igreja tem na
formação sacerdotal, sobretudo após o
Concílio de Trento, verifica-se que «o
seminário sempre teve, e continua a ter,
um papel determinante no estilo, no
modo de ser presbítero em cada
diocese. Contudo, não podemos
esquecer ou diminuir, neste processo
formativo, a importância da família

ou da comunidade cristã, do meio
escolar ou do grupo de amigos, dos
movimentos e outras realidades
eclesiais, bem como a influência
crescente de uma cultura cada vez mais
digital»2. Portanto, «esta semana é
oportuna para reconhecer que os
seminários são instituições marcantes
em cada diocese. São lugares que
evocam memórias únicas, momentos e
vivências inesquecíveis do percurso
pessoal e da história das Igrejas locais.
Mas é sobretudo ocasião para tomar
consciência da realidade atual, que, em
alguns casos, não deixa de ser
preocupante, dado o reduzido número
de alunos. Diga-se, porém, que esta
situação não é nova, mas tem sido
constante nas últimas décadas»3.
Convido a comunidade da Arquidiocese
de Évora a olhar com fé e realismo e
valorize os Seminários de São José de
Vila Viçosa, Nª Sª da Purificação e
Redemptoris Mater em Évora! Que esta
valorização se exprima no interesse, no
acompanhamento
e
na
oração
quotidiana da cada comunidade e de
cada um de nós. […].
Continua na página seguinte
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Semana de Oração pelos Seminários

Na semana de 31 de outubro a 7
de novembro, decorreu a
Semana de Oração pelos
Seminários, semana essa que
teve particular importância na
nossa diocese, uma vez que nela
temos três seminários. Para
assinalar
com
particular
destaque este tempo o
Seminário Maior de Évora, o
Seminário Redemptoris Mater,
e o Seminário Salesiano
juntaram-se para celebrarem a
Eucaristia, de modo a fomentar
a unidade entres os três
seminários.
É
importante
vermos o seminário como um
tempo e um espaço para que
aquele que é chamado à vocação
presbiteral esteja com Cristo, de
modo a aprofundar a sua
intimidade com Ele, e a fazer
caminho com Ele, para depois
poder ser enviado a proclamar a
boa nova e servir os seus
irmãos. O estar com Jesus
aparece como condição prévia e
indispensável para o envio em
missão. O mesmo aconteceu
com os apóstolos, também eles

tiveram o seu tempo de
formação com o mestre e só
depois foram enviados a
espalhar a “Boa Nova” aos
povos. Esta semana é muito
oportuna para reconhecer que os
seminários são instituições
marcantes em cada diocese, são
o coração das mesmas. É o
momento para que o clero e os
fiéis
reforcem
a
sua
proximidade para com os
seminários. É indispensável que
todos os que deles fazem parte
sintam a comunhão, a atenção e
o carinho de toda a comunidade
diocesana. Neste processo
formativo, a família tem muita
importância, tal como a
comunidade cristã que o acolhe,
bem como aquela em que
cresceu.Não vamos esquecer os
seminários, nem lembrar-nos
deles apenas durante esta
semana. Está a decorrer o
Biénio Vocacional, é nosso
dever rezar por estes jovens e
por todos aqueles que são
chamados ao sacerdócio mas
que ainda não responderam ao
chamamento. O trabalho da
Pastoral Vocacional é um dever
de todos, não só dos padres, ela
começa em casa, junto dos
filhos, dos vizinhos… Nós, os
seminaristas, encomendamonos às vossas orações.
João Domingues

Mensagem do Arcebispo na
Semana de Oração pelos
Seminários: continuação
Que nenhuma Paróquia, nenhuma
Comunidade
Religiosa,
nenhum
Movimento Eclesial, nenhum cristão
fique indiferente a esta necessidade vital
da Igreja: a renovação dos presbitérios
com novas gerações sacerdotais.
Procuremos concretizar em nós o
mandamento do Senhor para que envie
operários para a sua messe: «Disse então
a seus discípulos: “A messe é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Por
isso, pedi ao Senhor da messe que mande
operários para a sua messe”.(Mt 9, 3738). Este ano 2021, a Semana de Oração
pelos Seminários é iluminada pela frase
do Evangelho de Marcos «Estabeleceu
doze para estarem com Ele» (Mc 3, 14) e
para os enviar a pregar. Neste texto,
Marcos narra como, no meio de grande
multidão, Jesus acolhe livremente, dentre
os mais generosos em responder à sua
chamada, um grupo de 12 discípulos,
para viverem em comunidade com Ele,
serem preparados para constituir o
fundamento do Novo Israel, a Igreja, e
tornarem-se os colaboradores da sua
própria missão. Pediu-lhes que vivessem
juntos, em contínuo contacto com Ele,
para que se embebessem de seu espírito,
compreendessem todos os aspetos da
mensagem que depois seriam convidados
a anunciar. É neste espírito que elevamos
o nosso louvor a Deus, pela Sua obra
realizada em cada um dos Seminários e
Lhe consagramos, pelas mãos da Mãe da
Igreja, os Seminários, os formadores,
professores, funcionários e benfeitores.
Évora, 02 de novembro de 2021
+ Francisco Senra Coelho
———————–

1D. ANTÓNIO AZEVEDO MENSAGEM NA
SEMANA DE ORAÇÃO PELOS
SEMINÁRIOS.
2IDEM
3IBIDEM

Sugestões:

.

Em
“Jesus,
uma
biografia”, A. Puig traçanos aqui uma completa
biografia de Jesus com
base nos escritos bíblicos e
extra bíblicos, sem nunca
deixar de referir o contexto
e a sociedade em que Jesus
viveu.

Filme: “Um Ato de Fé”. Durante
um passeio no Lago St Louis o
menino John sofre uma queda e
afoga-se por mais de 15 minutos.
Chegando ao hospital, John é dado
como morto durante mais de uma
hora até que sua mãe, Joyce, junta
todas as suas forças e pede a Deus
para que o seu filho sobreviva.

