
 “…I shall take you from among the nations and gather
 you together from all the foreign countries...” Ez 36:24

Convivência para novos seminaristas em Porto San 
Giorgio, Itália (16-19 de setembro).
Da esquerda: Pe. Tony, Reitor do Seminário com 
Pe. Dan Hennessey, Director de Vocações da 
Arquidiocese de Boston, Wellington Oliveira, que 
nunca tinha participado nesta convivência, e os 
novos seminaristas Joseph Almeida, Erick Gonzalez 
e Omar Nuñez.

“

”

Sejamos sinceros: Deus continua a chamar os jovens; cabe 
a todos nós encorajar uma generosa e livre resposta a esse 

chamado...
Na medida em que ensinamos os jovens a rezar, e a rezar 
bem, estaremos colaborando com o chamado de Deus... o 
discernimento de uma vocação é, sobretudo, fruto de um 

diálogo íntimo entre o Senhor e seus discípulos. 
Os jovens, se souberem como rezar, podem ser confiados a 

saber o que fazer com o chamado de Deus.

(Papa Bento XVI)
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AtuAlmente em missão: Andrew Filippucci, em Colorado; Francesco 
Martini, em Washington, D.C., e Steven Clemence, em Israel

“E como está determinado que os homens 
morram uma só vez, e depois vem o 
julgamento, assim também Cristo, oferecido 
uma vez por todas para tirar os pecados da 
multidão, aparecerá uma segunda vez, não 
mais em relação ao pecado, mas para salvar 
aqueles que o esperam.” (He 9, 27-28) 
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Vida no Seminário

Queridos Amigos,
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Julho, 2010: peregrinação dos jovens a 
auriesville, n.Y. abaixo: pe. Carlos Flor reza 
sobre três jovens que manifestaram sinais da 
vocação ao sacerdócio.

Convivência de início de Curso: cada ano os 
seminaristas participam numa convivência 
durante um fim de semana com as suas 
comunidades, marcando o começo do novo 
ano pastoral

anunciando o evangelho nas ruas de methuen 
e new Bedford, e abaixo, localizando o próximo 
pároco a ser visitado.

a chegada de pe. emanuele de nigris, o novo 
Vice-reitor do Seminário: abaixo, durante 
a eucaristia do espírito Santo, no dia 7 de 
setembro de 2010

Os nossos seminaristas passaram as férias de verão entre algumas 
paróquias da arquidiocese e visitando os seus familiares e 
comunidades em agosto. antes de saírem de férias, alguns deles 
ainda se uniram a alguns jovens de boston numa peregrinação a 
auriesville, n.y., ao santuário dos mártires norte-americanos, 
e no final de agosto nos encontramos de novo para o começo do 
novo ano académico.
no dia 7 de setembro, o sr. Cardeal seán O’malley presidiu a 
eucaristia para a comunidade do seminário e confiou os trabalhos 
deste ano lectivo à guia do espírito santo e à proteção de maria, 
a nossa Redemptoris Mater.
pouco tempo depois recebemos a linda notícia de que três novos 
jovens foram sido enviados ao nosso seminário: Joseph almeida, 
de boston; erick gonzalez, de n. bergen, n.J.; e Omar nuñez, 
do méxico. Com a chegada destes três rapazes, o nosso seminário 
conta neste momento com 18 seminaristas de 9 países diferentes 
que se preparam para o sacerdócio para a arquidiocese de boston. 
três deles encontram-se atualmente na etapa formativa da 
itinerância (o steven, na domus galilaeae, em Israel; o Francesco, 
em Washington d.C.; e o andrew, com a equipe itinerante do 
Colorado), enquanto os restantes continuam  os seus estudos de 
filosofia e teologia no seminário de são João.
no final de junho acolhemos com grande alegria a notícia que 
o sr. Cardeal seán nomeava o pe. emanuel de nigris como 
Vice-Reitor do seminário Redemptoris mater. Originalmente 
da Itália, o pe. emanuele é um presbítero da arquidiocese de 
Washington d.C. que traz uma rica experiência em trabalho 

pastoral adquirido, primeiro como secretário do Cardeal Theodore 
e. mcCarrick, e ainda depois como vigário paroquial. graças à 
generosidade do arcebispo donald W. Wuerl, ele está agora em 
boston exercendo a dimensão missionária do seu sacerdócio.
no final do mês de setembro, os seminaristas preparam ainda 
o terreno para duas novas missões que atualmente decorrem 
em paróquias de methuen e de new bedford. em seguida, 
juntamente com as próprias comunidades eles participaram na 
convivência anual que marca o início do ano pastoral durante a 
qual receberam uma palavra sobre a escatologia, o tema tratado 
na convivência deste ano.
Finalmente, uma palavra sobre o mês de novembro, 
tradicionalmente conhecido como o “mês das almas”, ou seja 
o tempo no qual a Igreja na terra celebra de forma especial a 
memória dos nossos irmãos e irmãs falecidos. anexo a este 
boletim, encontrará um envelope que vos peço de preencher e 
devolver-nos, de forma que nos ajude a rezar por suas intenções. 
peço-vos de nomear aquelas pessoas a vós queridas que já não 
se encontram conosco que nós os recordaremos insistentemente 
nas nossas orações. necessitamos da vossa ajuda, não só como 
meio de cobrir as tantas necessidades do nosso seminário, mas 
também como sinal de que a formação de santos sacerdotes é o 
trabalho coletivo de toda a Igreja. Que o senhor vos abençoe pela 
vossa generosidade.


