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INTRODUÇÃO 

No dia 8 de dezembro de 2016, a Congregação para o Clero publicou a nova “Ratio 

Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis” sob o título “O Dom da Vocação Presbiteral”, 

onde são apresentadas as linhas orientadoras da formação e preparação dos fiéis 

chamados à vocação sacerdotal. Destacamos os números mais significativos no presente 

contexto: 

 

As vocações eclesiais são manifestações das incomensuráveis riquezas de Cristo (cf. Ef 3,8) e, 

portanto, devem ser tidas em grande consideração e cultivadas com prontidão e solicitude, 

de modo a que possam desabrochar e amadurecer. Entre as múltiplas vocações 

incessantemente suscitadas pelo Espírito Santo no Povo de Deus, aquela ao sacerdócio 

ministerial chama a «participar do sacerdócio hierárquico de Cristo» (cf. Optatam totius, 2) 

e a unir-se a Ele no seu «apascentar a Igreja com a palavra e a graça de Deus» (LG 11). 

(Ratio Fundamentalis, nº 11) 

Em cada Igreja particular, tendo em conta as circunstâncias, os meios à disposição e as 

experiências já adquiridas, é conveniente promover instituições que se mostrem adequadas 

para apoiar e discernir as vocações ao sacerdócio ministerial, levando em consideração a 

idade e as condições particulares daqueles que nelas se devem formar. (Ratio 

Fundamentalis, nº 16) 

Nos lugares onde este serviço não se dá na forma institucional do Seminário Menor, cada 

Igreja local assuma esse importante compromisso de prover ao acompanhamento dos 

adolescentes, promovendo novas abordagens e experimentando formas pastorais criativas, 

a fim de ajudar e orientar o seu crescimento humano e espiritual. (Ratio Fundamentalis, nº 

18) 

O Seminário Menor da diocese de Leiria-Fátima terminou por falta de alunos no ano 

2000. O Pré-Seminário tinha já começado as suas atividades em 1995 e, ao longo destes 

anos, desempenhou a missão de acompanhar os rapazes que manifestavam sinais de 

vocação sacerdotal e desejo de aprofundar esse chamamento interior. 

O Seminário em Família da Diocese de Leiria-Fátima surge na sequência do trabalho feito 

pelo Pré-Seminário e deseja ser uma resposta que se insere na linha da nova Ratio para os 

Seminários, acima citada. O seu objetivo é promover a vocação sacerdotal na diocese de 

Leiria-Fátima e acompanhar aqueles que manifestem sinais dessa vocação, preparando-

os para a entrada no Tempo Propedêutico e seguidamente no Seminário Maior.  
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NOVA DESIGNAÇÃO  

Com a designação “SEMINÁRIO EM FAMÍLIA” pretendemos sublinhar duas ideias que nos 

parecem essenciais: 

SEMINÁRIO: os adolescentes e jovens que vierem a aderir a esta proposta são já 
seminaristas e não estão somente “em vista de” como “Pré-Seminaristas”. Apesar de 
estarem ainda numa fase muito inicial, Deus chama-os já a aprofundar a sua fé e a sua 
relação com Ele, a estar atentos à Sua voz e a responder com generosidade à questão: 
“Será que Deus me chama a ser padre?” Eles são SEMINÁRIO. 

EM FAMÍLIA: apesar de começarem a frequentar os encontros no Seminário, o ambiente 
em que vão viver esta fase de discernimento é a sua família, a sua paróquia e a sua escola. 
Os pais e restante família, o pároco, o grupo de catequese ou de jovens e toda a 
comunidade cristã têm um papel essencial a desempenhar para que a voz de Deus possa 
ser devidamente escutada. 

Deixando em segundo plano a institucional de “Pré-Seminário”, desejamos sublinhar a 
complementaridade entre os responsáveis do Seminário, as famílias e os párocos no 
processo de acompanhamento das futuras vocações sacerdotais. 

 

ESTRUTURA E OBJETIVOS FORMATIVOS 

1. ENCONTROS VOCACIONAIS 

São encontros abertos à participação de rapazes a partir do 6º ano de escolaridade. 

O seu principal objetivo é proporcionar um primeiro contacto com a realidade do 

Seminário, de modo que possam progressivamente sentir-se "em casa". Para isso, muito 

contará o contacto humano e amigo com os sacerdotes, os seminaristas e os membros da 

Equipa Vem Ver +.  

Estes encontros serão direcionados para diferentes idades: do 6º ao 8º ano, do 9º ao 12º 

ano e ensino superior. Para os dois primeiros grupos os encontros decorrerão durante o 

dia de sábado. O encontro para os alunos do ensino superior ocupará um fim-de-semana. 

Abordar-se-ão essencialmente temas vocacionais de modo a despertar nos participantes 

a consciência de serem chamados. O principal objetivo é fazer crescer a alegria de 

sentirem que Deus os ama como Seus filhos, olha para eles com amor e deseja a sua 

felicidade. Por isso, convida-os a escutar e acolher a Sua voz. A vocação sacerdotal ser-

lhe-á apresentada mais pelo convívio com os sacerdotes do que por uma reflexão teórica 

elaborada. A todos será feito o convite a integrar o grupo de acólitos das suas 

comunidades de referência. 
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A participação nestes encontros será a experiência indispensável para integrar os grupos 

específicos de acompanhamento, S. Paulo e S. Pedro. Por isso, no momento oportuno, os 

responsáveis pelo Seminário em Família farão a cada um a proposta para integrar o 

grupo correspondente à sua idade e conversarão com a família e o pároco sobre essa 

possibilidade.  

 

2. GRUPO S. PAULO e GRUPO S. PEDRO  

A participação nestes grupos de acompanhamento vocacional implica uma adesão 

explícita por parte do candidato, com conhecimento e compromisso da parte da sua 

família e do seu pároco. A adesão far-se-á no contexto de uma celebração comunitária no 

Seminário. 

GRUPO S. PAULO 

É constituído por adolescentes do 9º, 10º e 11º ano de escolaridade.  

O ponto de partida para o trabalho de acompanhamento vocacional é a sua realidade 

pessoal: história de vida, realidade familiar e escolar, inserção na comunidade cristã e 

percurso catequético. Nesse sentido, os encontros serão oportunidades para desenvolver 

os valores humanos essenciais para uma correta vivência da vocação cristã: equilíbrio 

psicológico, amor à verdade, espírito de generosidade e entreajuda, valorização do 

convívio e da partilha fraterna. 

O Seminário em Família esforçar-se-á por lhes proporcionar um acompanhamento do 

percurso escolar, deixando, no entanto, à sua consideração e à dos respetivos 

encarregados de educação a escolha dos percursos formativos. 

No que respeita à formação cristã e especificamente espiritual, ela vai centrar-se 

essencialmente no aprofundamento da dimensão vocacional do cristão, através de um 

contacto próximo com textos da Sagrada Escritura e de exemplos vocacionais da história 

da Igreja. Serão iniciados à vida de oração, à participação regular na celebração da 

Eucaristia e à receção do sacramento da reconciliação. Dar-se-á especial atenção a 

eventuais lacunas na sua formação cristã de base, para que possam ser ultrapassadas. 

Serão progressivamente introduzidos na reflexão sobre a vocação sacerdotal e sobre as 

suas caraterísticas essenciais. A presença de um seminarista nos encontros colocá-los-á 

na presença de alguém que está a fazer este percurso de chamamento ao sacerdócio. O 

contacto regular com sacerdotes, tanto no Seminário como nas paróquias de origem, 

oferece-lhes exemplos de quem já abraçou esta vocação e a procura viver no dia-a-dia.  

Este acompanhamento e estes objetivos serão trabalhados através das seguintes 

atividades:  
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a) Participação nos encontros mensais de fim-de-semana, onde se desenvolvem 

os valores humanos e cristãos acima referidos, dos quais dois serão dedicados 

especialmente à oração e meditação; 

b) Participação no retiro anual, para experimentar a importância do silêncio, da 

escuta e da oração; 

c) Acompanhamento espiritual individual, adequado à caminhada de cada um. 

Além dos assuntos do foro interno, este acompanhamento concretizar-se-á no 

incentivo à vida de oração e à leitura espiritual; 

d) Participação numa experiência de voluntariado, onde o amor ao próximo 

permitirá o desapego de si próprio em favor dos outros; 

e) Participação na semana de férias para potenciar o crescimento da amizade e 

entreajuda num contexto de vida comunitária; 

f) Incentivo a fazer parte do grupo de acólitos na comunidade de origem; 

g) Os responsáveis do Seminário em Família contactarão com frequência tanto 

com os familiares como com os párocos para que o acompanhamento no 

Seminário possa ser seguido em casa e completado com uma boa integração na 

vida paroquial.  

 

GRUPO S. PEDRO  

É formado pelos jovens do 12º de escolaridade, do ensino superior e jovens adultos em 

contexto de trabalho. 

Os objetivos formativos a atingir são os seguintes: 

Formação humana: tendo em conta a situação particular e a idade de cada um, deve 

procurar-se o crescimento em algumas dimensões, tais como: conhecimento próprio, da 

realidade familiar e das motivações mais profundas; vivência equilibrada da afetividade 

que abra condições a um compromisso de vida em celibato; assunção de responsabilidade 

nas áreas de estudo e/ou de trabalho; disponibilidade para o diálogo, convívio, partilha 

com os outros; relação de abertura e confiança com os responsáveis; desejo de crescer em 

liberdade e verdade. 

Formação cristã e espiritual: tendo consciência que a vocação é dom de Deus que chama, 

os membros deste grupo serão ajudados a descobri-Lo, escutá-Lo e deixar-se interpelar 

por Ele. Este caminho ajudá-los-á a uma progressiva adesão a Cristo, à Sua Boa Nova e aos 

valores que testemunhou e pelos quais deu a vida. 

O contacto frequente e a leitura orante da Sagrada Escritura será um dos meios 

indispensáveis para o encontro pessoal com Deus. A participação ativa na Eucaristia 

dominical da comunidade de origem será incentivada através da inserção no grupo de 

acólitos e leitores.  
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Os membros do Grupo S. Pedro serão convidados a uma aproximação lenta e progressiva 

com a Liturgia das Horas, de modo que a sua vida de oração cresça de forma sustentada. A 

devoção mariana deverá ser apresentada como uma das dimensões constitutivas da 

espiritualidade cristã. A existência do Santuário de Fátima na nossa diocese, bem como a 

canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, serão meios e exemplos a 

valorizar. A recitação do Rosário ser-lhes-á apresentada como forma preferencial da 

vivência da devoção mariana. (Cf. Ratio nº 21) 

Este acompanhamento e estes objetivos serão trabalhados através das seguintes 

atividades: 

a) Encontros de grupo com a regularidade possível, onde a partilha da caminhada 

espiritual seja um incentivo à caminhada individual. Por outro lado, far-se-á a 

experiência de Igreja, comunidade de chamados, de onde a vocação sacerdotal 

nasce e que, a exemplo de Cristo, é chamada a servir; 

b) Acompanhamento individual, com encontros no Seminário ou nas realidades 

familiares e estudantis de cada um, tendo em conta a diversidade de idades e 

percursos pessoais possíveis dentro do grupo. Os sacerdotes deverão estar 

presentes nos momentos mais significativos da vida do jovem. A 

disponibilidade para o diálogo será um meio a privilegiar para um 

conhecimento profundo dos desejos, alegrias, motivações e dificuldades de 

cada um. A busca do equilíbrio afetivo será um objetivo a propor com clareza 

ao jovem. Desta forma se procurará que o candidato tenha Deus cada vez mais 

presente na sua vida e nas suas decisões e o seu discernimento vocacional 

possa ser devidamente fundamentado (Cf. Ratio nº 23); 

c) Participação de dois encontros de um dia, dedicados à oração e meditação; 

d) Participação numa experiência de retiro (fim-de-semana), que seja ao mesmo 

tempo acolhedor, exigente e leve o jovem a um confronto saudável com a voz 

Deus que interpela a um desapego de si próprio para abraçar novos horizontes; 

e) Participação no tríduo pascal. Esta experiência permite atingir três objetivos 

em simultâneo: participação ativa nas celebrações dos principais mistérios da 

fé; contacto direto e prolongado com os seminaristas, tanto nas celebrações 

como na vida do Seminário; contacto próximo com o bispo diocesano, 

enquanto presidente das celebrações diocesanas do tríduo pascal (Cf. Ratio 

128): 

f) Participação numa experiência de voluntariado, onde o amor ao próximo 

permitirá o desapego de si próprio em favor dos outros. 

g) Participação na semana de férias para potenciar o crescimento da amizade e 

entreajuda num contexto de vida comunitária; 

h) Visita a paróquias. Alguns dos encontros comunitários integrarão o contacto 

com a realidade de uma comunidade paroquial. Desta forma, o jovem será 

colocado em contacto com a realidade do povo de Deus, a quem o ministério 



 

7 

sacerdotal é chamado a servir. Por outro lado, o conhecimento de um sacerdote 

será sempre uma interpelação e um testemunho de felicidade na vivência 

concreta do ministério; 

i) Acompanhamento espiritual pessoal. Esta etapa obriga a um crescimento na 

vida espiritual, na vida de oração e na relação pessoal com Deus. O encontro 

regular com o diretor espiritual permitirá uma ajuda concreta neste caminho. A 

receção do sacramento da reconciliação ajudará o jovem a um encontro 

pessoal com a misericórdia de Deus que sara as feridas e dá força para a 

caminhada. A leitura espiritual será um meio de formação espiritual e uma 

forma de descobrir exemplos que incentivem a abraçar a vontade de Deus com 

generosidade e sem temor; 

 
PRINCIPAIS AGENTES  

O Seminário em Família é uma instituição diocesana que se esforçará por estar sempre 

em sintonia com a vida da Diocese e as indicações pastorais do bispo diocesano. Para que 

possa desempenhar a sua missão, precisa de contar com a cooperação de um vasto 

número de interlocutores, dos quais destacamos os seguintes: 

a) Bispo diocesano, «na  qualidade  de  primeiro  responsável pelas vocações ao 

sacerdócio, favoreça uma eficaz cooperação entre sacerdotes, consagrados e leigos 

(sobretudo os pais e os educadores), bem como com grupos, movimentos e 

associações de fiéis leigos, no interior de um orgânico plano de pastoral de 

conjunto». (Ratio 13) Neste sentido, a nomeação de um diretor do Seminário em 

Família manifesta a delegação dessa mesma responsabilidade num sacerdote do 

presbitério diocesano. 

b) Equipa formadora do Seminário. Por razão da nomeação episcopal e do seu 

ministério sacerdotal, os sacerdotes ao serviço no Seminário serão sempre os 

primeiros animadores do Seminário em Família. A sua disponibilidade interior e 

testemunho alegre «oferece um testemunho coerente e eloquente dos valores 

próprios do ministério sacerdotal» (Ratio 132) aos adolescentes e jovens. 

c) Párocos. São os primeiros animadores das vocações sacerdotais. O seu exemplo 

vida será sempre a primeira e mais importante interpelação vocacional para os 

adolescentes e jovens. Eles serão sempre os primeiros a perceber os sinais de 

vocação nos adolescentes e jovens. Por isso, é sua missão sinalizá-los junto dos 

responsáveis do Seminário em Família para que possam ser devidamente 

acompanhados. Numa segunda fase, o seu ministério permite-lhes conhecer em 

profundidade os candidatos e a realidade de onde provêm. A sua presença na vida 

das comunidades permite-lhe um contacto próximo com os adolescentes e a 

deteção precoce de eventuais fragilidades que sejam significativas condicionantes 

à hipotética vocação sacerdotal. O convite para integrar grupos de acólitos, de 
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jovens ou de movimentos juvenis será uma forma de ajudar o membro do 

Seminário em Família a viver a sua fé de forma empenhada e ativa. Por tudo isto, a 

colaboração dos párocos com o Seminário em Família é imprescindível. (Cf. Ratio 

129) 

d) Equipa Vem Ver +, formada por leigos, tanto jovens como casais, bem como por 

outros sacerdotes, é um sinal imprescindível de que a causa das vocações 

sacerdotais na diocese diz respeito a todos. Por outro lado, a sua participação ativa 

nas atividades do Seminário em Família permitirá um equilíbrio maior na relação 

com os adolescentes e jovens. A presença feminina será uma ajuda na vivência 

equilibrada dos afetos por parte de todos. O facto de haver casais na orientação 

dos encontros aumentará a confiança das famílias de origem dos adolescentes e 

jovens em deixar os seus filhos ao cuidado do Seminário em Família. A presença de 

religiosas testemunhará a riqueza de outras formas de entrega da vida a Deus e à 

Igreja, além do sacerdócio. (Cf. Ratio 150) 

e) Famílias e paróquias. Uma vez que os adolescentes e jovens do Seminário em 

Família vivem com as suas famílias e frequentam as comunidades cristãs de 

origem, elas desempenham um papel muito importante ao longo deste processo. 

«É recomendável que os formadores possam contar com a colaboração dos pais, os 

quais, sobretudo nesta fase, têm uma importância fundamental para o processo de 

crescimento dos próprios filhos, além do amparo e proximidade da comunidade 

paroquial de origem.» (Ratio 23) 

f) Pastoral Vocacional. «A missão da Igreja é aquela de "cuidar do nascimento, 

discernimento e acompanhamento das vocações, em particular, das vocações ao 

sacerdócio". A Igreja, acolhendo a voz de Cristo que convida todos a rezar ao Senhor 

da messe para que lhe mande operários (cf. Mt 9,38; Lc 10,2), reserva uma particular 

atenção às vocações à vida consagrada e às vocações sacerdotais. Portanto, é 

necessário que, em cada Diocese, região e país, sejam instituídos Centros para as 

Vocações, os quais, em colaboração com a Pontifícia Obra para as Vocações 

Sacerdotais, são chamados a promover e a orientar toda a pastoral vocacional, 

fornecendo os meios que lhe sejam necessários.» (Ratio 13) 

 
Conclusão 

Estas linhas são indicações para orientar o trabalho concreto de preparar e realizar as 

diversas atividades do Seminário em Família. Anualmente, far-se-á um calendário de 

atividades que o concretizará e que será divulgado pela Diocese. 

Leiria, 26 de outubro de 2017 

o Diretor do Seminário em Família 

Pe Manuel Henrique Gameiro de Jesus 


