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Peregrinação da imagem de Cristo Sacerdote

Entre os dias 7 e 14 de dezembro a co-

munidade do Noviciado associou-se 

a uma iniciativa do Seminário de São 

José de Caparide: acolher por uma 

semana a imagem de Cristo Sacerdo-

te. O objetivo é intensificar a oração 

pela santificação dos sacerdotes. Às 

quartas-feiras, a equipa formadora 

do Seminário (Pe Rui de Jesus e Pe Fili-

pe Santos) acolhem a família que en-

trega e a que vai buscar a imagem: 

ambas participam na eucaristia às 

19h, no jantar com toda a comuni-

dade do Seminário e, por fim, numa 

hora de adoração do Santíssimo, no 

final da qual a imagem é entregue à 

família que a leva nessa semana. Nós 

recebemos a imagem, no dia 7, da 

família Coelho, de Cascais e entregá-

mo-la no dia 14 à família Mateus, pais 

de um dos seminaristas.

Na capela da nossa casa criámos 

um enquadramento próprio, que 

nos ajudasse a viver estes dias, com 

mais intensidade a nossa dimen-

são carismática de oração pelos 

sacerdotes. Ao longo da semana 

foram realizados dois momentos de 

adoração do Santíssimo, com esta 

intenção específica. Quisemos, con-

tudo, partilhar a experiência com as 

comunidades da diocese de Lisboa.

No dia 8 de dezembro fomos passar 

a tarde com as Irmãs da Comunida-

de da Benedita. As Irmãs tinham pre-

parado um bonito trono para a ima-

gem na capela, onde realizámos um 

tempo de oração conjunta de ação 

de graças pelo ministério ordenado 

e pelas vocações sacerdotais. Ha-

via também um delicioso lanche em 

torno no qual convivemos em alegre 

partilha de vida.

No domingo, dia 11, duas Irmãs ru-

maram à Ericeira com a imagem. 

Na capela da comunidade da Eri-

ceira, para a oração, associaram-se 

também alguns membros do Grupo 

da Família Andaluz, rezando pela 

santificação dos sacerdotes e pelas 

vocações na igreja. 
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Na segunda-feira, dia 12, a imagem 

de Cristo Sacerdote, peregrinou até à 

comunidade do Candeeiro. As Irmãs 

reuniram-se na capela renovando o 

sentido da oferta diária dos seus limi-

tes e dores físicas a Deus nosso Se-

nhor pela vida da Igreja e da humani-

dade, em comunhão com a missão 

de condução do povo de Deus con-

fiada aos ministros ordenados.

Este foi um momento muito significa-

tivo, que também deu tonalidade à 

nossa caminhada de advento, esti-

mulando-nos na identificação com 

os sentimentos de misericórdia, dispo-

nibilidade e entrega de Jesus Cristo.

Pela Comunidade do Noviciado

Ir Isabel do Rosário Martins


