
 
 
 

Abertura da Semana da Província Portuguesa SCJ 
 
 
 
Caros confrades 
 
Ontem, com o jantar, demos início à VII Semana da Província. Bem-vindos a 
todos. 
Agradeço à comunidade do Seminário de Nossa Senhora de Fátima o 
preparação e o acolhimento desta actividade da vida Província.  
 
A iniciativa nasceu em 2003, com o então Superior Provincial, Pe. José 
Ornelas, com esta dupla finalidade:  
 
1ª - Juntar os confrades nestes dias após a Páscoa – que são ainda dias de 
Páscoa – para aprofundarmos a nossa fraternidade, convivermos, 
partilharmos a vida, matar saudades uns dos outros. São nobres estas 
intenções que nos fazem sentir irmãos e que aprofundam os nossos laços de 
amizade, de estima recíproca e de apreço que devemos nutrir uns pelos 
outros, pois todos temos a mesma fé em Cristo Jesus e todos bebemos da 
mesma herança espiritual que o Padre Dehon nos deixou. Por isso, nos 
ambientes agradáveis que esta comunidade nos proporciona, vamos 
procurar valorizar os momentos de convívio. 
 
Queremos, nestes dias, fazer a experiência de comunhão da primeira 
comunidade dos discípulos reunidos em redor do Senhor ressuscitado: “Todos 
os que haviam abraçado a fé  viviam unidos e tinham tudo em comum. Eram 
assíduos ao ensino dos Apóstolos, à comunhão fraterna, à fracção do pão e às 
orações”  (cf. Cst 59). 
 
 
 



 
 
2ª - Abordar um tema que venha enriquecer o nosso espírito. Nesse sentido, 
podemos dizer que se trata de uma Semana da formação permanente. 
Habitualmente já sabemos tudo e julgamos que nada de novo vai ser dito... 
No entanto, penso que faz-nos sempre bem ouvir coisas já sabidos, recordar 
ensinamentos há muito aprendidos. Para isso acompanha-nos um tema de 
reflexão. Por tradição, pedimos aos nossos confrades que estudem e 
preparem um argumento para depois colocarem aqui em comum. E assim 
enriquecemo-nos uns aos outros com estas partilhas que vamos escutar e 
debater... 
 
 
 
Se formos ver o historial das Semanas da Província, desde o início até hoje 
abordámos os seguintes temas: Pastoral Vocacional e Seminários; 
Espiritualidade Dehoniana e Desafios para a Nossa Missão Hoje; Eucaristia e 
Vida Fraterna; Construir Comunidade na Escuta da Palavra; São Paulo e o 
Padre Dehon; O Coração Sacerdotal de Jesus... e agora: Firmes na Fé. 
 
Pediu-se à Comissão Provincial para a Espiritualidade que organizasse este 
encontro. Agradeço a disponibilidade e o empenho colocados na preparação 
da Semana da Província. O tema proposto está em sintonia com o tema da 
Igreja para este ano e com o tema do Governo Provincial para o presente ano 
pastoral: Firmes na Fé. 
 
Neste Ano da Fé, acolhemos o convite à renovação, firmes na fé e seguimos de 
perto convite de Bento XVI para celebração deste Ano da Fé que é um 
“convite para uma autêntica e renovada conversão ao Senhor, único Salvador do 
mundo. (...) «Pelo Baptismo fomos sepultados com Ele na morte, para que, tal 
como Cristo foi ressuscitado dem entre os mortos pela glória do Pai, também nós 
caminhemos numa vida nova» (Rm 6, 4). Em virtude da fé, esta vida nova plasma 
toda a existência humana segundo a novidade radical da ressurreição” (Bento 
XVI, Porta fidei).   
 
 
 
 
 
 
 
 



A presença de vários confrades de quase todas as comunidades da Província, 
dos que estudam e trabalham no estrangeiro, do Pe. Domingos Pestana, 
Superior do Distrito de Angola, e dos religiosos dos Camarões e de 
Madagáscar que fazem a sua formação em Portugal, revela, por um lado,  o 
apreço e o acolhimento que esta iniciativa tem vindo a ganhar no coração de 
todos nós, e por outro, abre-nos à dimensão eclesial da nossa fé que não tem 
fronteiras e que nos dispõe a servir a Igreja com alegria e generosidade na 
missão que é confiada a cada um de nós no âmbito da comunidade 
provincial. 
 
Nestes dias, à luz de Cristo ressuscitado, centro da nossa fé, queremos renovar 
o dom do baptismo que nos configura a Cristo sacerdote, profeta e rei e 
renovar o dom da vocação consagrada que nos dispõe a seguir a Cristo em 
castidade, pobreza e obediência, vivendo em comunidades fraternas. 
 
Participamos nesta Semana da Província unidos aos nossos confrades que, 
nas comunidades, ficaram a assegurar os serviços quotidianos e as 
actividades que não podem parar...  
 
Ao concluir estas palavras introdutórias cito o n.º 9 das nossas Constituições: 
“Nós conhecemos e acreditamos no amor que Deus nos tem (1 Jo 4,16). 
Recebemos o dom da fé que dá fundamento à nossa esperança; uma fé que 
orienta a nossa vida e nos inspira a deixar tudo para seguir a Cristo; no meio dos 
desafios do mundo, devemos consolidá-la, vivendo-a na caridade. Com todos os 
nossos irmãos cristãos confessamos, por meio do Espírito, que Cristo é o Senhor, 
no qual o Pai nos manifestou o seu amor” (Cst. 9). 
 
 
“O homem interior deve renovar-se dia após dia” (2Cor 4, 16)...  
Que estes dias sirvam para renovarmos a nossa fé e regressarmos às nossas 
comunidades mais generosos na caridade, inabaláveis na esperança e firmes 
na fé  (cf. Col. 1, 23). 
 
 
Desejo a todos boa Semana da Província Portuguesa dos Sacerotes do 
Coração de Jesus. 
 
 
Alfragide, 3 de Abril de 2013 

 
 

Pe. Zeferino Policarpo, scj 
superior provincial 


