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 Caros amigos, 
Publicamos uma pequena recensão de artigos de impren-
sa, que mostram a realidade sobre as vocações sacerdo-
tais em Portugal, além das encantações dos cegos que 
guiam outros cegos. 

 Pe. Samuel  Bon 

 
 
2004 
IGREJA MUITO PREOCUPADA COM DIMINUIÇÃO 
DE PADRES As ordenações sacerdotais vão ser, este ano 
excepcionalmente raras. 
 
A questão merece há vários anos especial atenção da 
Igreja, mas agora é considerada “altamente preocupante”. 
Além da diminuição do número de ordenações sacerdo-
tais que se tem verificado nos últimos 20 anos (com ape-
nas duas excepções na curva descendente), são cada vez 
menos os jovens a querer ingressar nos seminários. Nos 
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  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo 10/09            
14º depois de  
Pentecostes 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

10:00 
10:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 
Missa rezada 

Segunda 11/09        
da Feria 

18:30 Terço   

Terça 12/09            
S. Nome de Maria 

18:30 
 

Terço   

Quarta 13/09         
da Feria 

18:30 
 

Terço   

Quinta 14/09          
Exaltação da S. Cruz 

18:30 
 

Terço   

Sexta 15/09            
N. S. das Dores 

18:30 
 

Terço   

Sábado 16/09         
S. Cornélio  

18:30 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa 

  

Domingo 17/09            
15º depois de  
Pentecostes 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda  18/09         
S. José de C. 

18:30 
 

Terço 
 

09:00 
 

Missa 
 

Terça 19/09            
S. Januário 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quarta 20/09         
das Têmporas  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quinta 21/09         
S. Mateus  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Sexta 22/09            
das Têmporas  

18:30 
19:00 
20:00 

Terço 
Missa 
Catequese p/adultos 

  

Sábado 23/09         
das Têmporas  

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/crianças 
Terço e Confissões 
Missa 

  

Domingo 24/09            
16º depois de  
Pentecostes 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
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Os seminaristas do Funchal… 
antes de Vaticano II... 

Do 11 ao 16 de Setembro, os Sacerdotes da 

Casa Autónoma da Espanha e Portugal     

estarão de Retiro Espiritual Anual. 

Pedimos as suas orações 

Senhor, Dai-nos muitos e santos Sacerdotes! 



últimos 25 anos registou-se uma quebra 
do número de alunos nos seminários 
diocesanos superior a 80%, o que, natu-
ralmente, se reflecte nas vocações sacerdo-
tais. […] Se os números assim continua-
rem, em 2014 Braga terá um terço dos pa-
dres de hoje. E o mesmo acontecerá no 
resto do País. 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/igreja-
muito-preocupada-com-diminuicao-de-padres 
 
2005 
ORDENADOS 900 PADRES NOS ÚLTI-
MOS 30 ANOS Nos últimos 30 anos, entre 
1974 e 2004, foram ordenados nas dioceses 
portuguesas cerca de 900 sacerdotes, numa 
média de 30 por ano. […] Outra das ques-
tões que preocupa a Igreja é que os que 
morrem são cerca do dobro dos que se 
ordenam. É que, havendo em Portugal 
cerca de 4000 padres, mais de 3000 foram 
ordenados antes de 1974, ou seja, têm mais 
de 55 anos. Apesar da referida estabiliza-
ção, a crise de vocações continua a ser 
uma preocupação da Igreja.  
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/padres
-rendem-25-milhoes 
 
2006 
Padres já são menos de três mil O Anuá-
rio 2006 da Igreja Católica revela que con-
tinua a decrescer, em Portugal, o número 
de baptismos e ordenações sacerdotais. 
Os dados dizem que em 2000 havia 3160 
sacerdotes diocesanos e que hoje são me-
nos de 3000. Todos os anos morrem 80 e 
são ordenados 40. 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/
padres-ja-sao-menos-de-tres-mil 
 
2006 
MENOS SACERDOTES A acentuada 
diminuição de padres em Portugal (os 
diocesanos já são menos de três mil) está a 
preocupar a Igreja, que de ano para ano 
intensifica a campanha de apelo ao ingres-
so nos seminários, através de iniciativas 
terra a terra.  
MENOS SEMINARISTAS Os seminários 
portugueses perderam, em 25 anos, cerca 

de 80 por cento dos alunos. No Seminário 
Menor de Braga, por exemplo, em 1980 
entraram 90 e este ano apenas dez. Mas 
agora também é maior a percentagem dos 
que se ordenam.  
 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/igreja-
reduz-paroquias 
 
2007 
IDADE AVANÇADA É um dos dramas 
da Igreja em Portugal. A idade média dos 
padres é superior a 60 anos, sendo que 
morrem quase o dobro dos que se orde-
nam. […] Portugal tem menos 310 padres 
que em 2000. 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/45-
novos-padres-em-2008 
 
2007 
MENOS PADRES 
Portugal regista uma 
redução nas ordena-
ções sacerdotais. 
Entre 2000 e 2005 o 
número de sacerdotes 
diocesanos baixou de 
3159 para 2934 
(menos 225). DA-
DOS PREOCUPAN-
TES A situação de 
2005 mostra que por cada dois padres que 
morrem (nesse ano foram 80), apenas 
um é ordenado (41 novos sacerdotes). 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/o-papa
-nao-nos-ralhou 
 
2010 
A crise de vocações sacerdotais na Igreja 
Católica continua a acentuar-se. Este 
ano, em Portugal, vão ser ordenados 38 
novos padres diocesanos, menos oito do 
que no ano passado, o que representa uma 
quebra de cerca de vinte por cento. Das 
vinte dioceses portuguesas, apenas três, 
Portalegre, Beja e Faro não contarão com 
qualquer ordenação, sendo que Lamego, 
com cinco diáconos em estágio, é a que 
será palco de maior número de missas no-
vas. O presidente da Conferência Episco-

pal Portuguesa (CEP) admite a 'cada vez 
maior dificuldade' da Igreja em atrair 
novas vocações,  
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/exclusivos/detalhe/
ordenacoes-caem-vinte-por-cento 
 
2010 
A Igreja Católica não está a conseguir 
travar a queda de ordenações sacerdotais, . 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/

ordenacoes-de-padres-em-queda 

 
2010 
Para o bispo, a falta de vocações é uma 
realidade preocupante. A falta de sacerdo-
tes na diocese de Bragança é uma constan-
te dor de cabeça. 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/mais-cm/

domingo/detalhe/onde-nao-
ha--padres-sao-eles-que-
celebram 
 
2011 
Algarve: Católicos 
em oração contínua 
para pedir mais 
padres para a região 
Num período em 
que a crise atinge 
também as ordena-
ções sacerdotais, 
centenas de católi-

cos algarvios prometem rezar sem parar 
até ao dia 11 numa cadeia de oração para 
pedir a Deus mais padres para a região. 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/
algarve-catolicos-em-oracao-continua-para-pedir-mais-
padres-para-a-regiao 
 
2013 
As dioceses portuguesas estão a apostar 
na "importação" de padres de países de 
língua portuguesa, como Angola e Brasil, 
para tentar contrariar a perda constante de 
sacerdotes, uma vez que o número dos 
que morrem é já superior ao dobro daque-
les que são ordenados. […] “Não é através 
dessa vinda de padres de fora que resolve-
remos o problema da falta de padres em 
Portugal", admite ao Correio da Manhã D. 
Virgílio Antunes, presidente da Comissão 

Episcopal das Vocações e Ministérios. O 
bispo de Coimbra diz que "a falta de pa-
dres e de vocações religiosas é uma reali-
dade". 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/exclusivos/detalhe/
igreja-obrigada-a-importar-padres 

 
2014 
A Igreja Católica portuguesa perdeu, nos 
primeiros 14 anos deste século, 1013 sa-
cerdotes diocesanos. Neste período, foram 
ordenados pouco mais de 450 padres e 
faleceram para cima de 1400. O anuário 
da Igreja dava conta, em maio do ano 
2000, da existência, nas 20 dioceses por-
tuguesas, de 4237 sacerdotes. Hoje, a lis-
tagem é composta por 3224. 
 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/exclusivos/detalhe/
menos-mil-padres-so-este-seculo 
 
2016 
A crise de vocações voltou a bater à 
porta da Igreja Católica. Este ano, as 
vinte dioceses portuguesas vão ordenar 
apenas 25 sacerdotes, menos 15 do que no 
ano passado e menos dez do que a média 
dos últimos dez anos. […] Esta quebra nas 
ordenações foi generalizada, mas sentiu-se 
também em dioceses tradicionalmente 
produtivas, como Braga, que este ano não 
terá padres novos. No Porto, por exemplo, 
são três os padres a ordenar este ano. 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/
crise_na_ordenacao_de_padres 
 
2017 
Uma lufada de ar fresco na crise de voca-
ções que tem vindo a varrer a Igreja 
Católica nos últimos anos. Ontem, o arce-
bispo primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, 
ordenou seis novos sacerdotes, numa Mis-
sa Solene celebrada na Cripta do Santuá-
rio do Sameiro. 
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/
ordenados-seis-novos-padres 
 

Deixai uma paróquia sem Sacerdo-
te. Após uns poucos anos, os fiéis 

adoraram as béstias! 

São João Maria Vianney, 
Cura de Ars 
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