
PRÉ-
SEMINÁRIO 

O que se faz num encontro 

de Pré-Seminário?

Em cada encontro, procura-se cativar os des-

tinatários para a densidade e integralidade 

do processo de discernimento. Por isso, estes 

são envolvidos numa proposta de diversas 

atividades, ao longo dos encontros, que im-

plicam diferentes dimensões do crescimento: 

interpessoal, física, lúdica, espiritual, religiosa, 

comunitária, intelectual, testemunhal. Con-

cretamente, os encontros são marcados por 

momentos de oração, Eucaristia, testemunhos 

diversificados, dinâmicas de aprofundamento 

da fé em Jesus Cristo, caminhadas de desco-

berta pessoal e espiritual, filmes que propor-

cionem uma leitura cristã da vida, workshops, 

atividades lúdicas...

Como posso ir aos encontros?

O transporte é da responsabilidade de cada 

candidato. Sobretudo no caso dos mais no-

vos, pode organizar-se transporte da respon-

sabilidade da família ou da paróquia ou do 

arciprestado. Se for necessário, os formadores 

do Seminário podem ajudar neste aspeto, 

para que não seja um impedimento para a 

participação nos encontros.

Frequentar os encontros 

de Pré-Seminário implica custos?

Todos os custos associados aos encontros de 

Pré-Seminário são assegurados pelos Semi-

nários, pelo que não implica qualquer despesa 

para os pré-seminaristas.

É obrigatório frequentar o Pré-Seminário 

para ingressar no Seminário?

Só faz sentido ingressar no Seminário quando 

se compreende qual o papel desta instituição 

na vida de um adolescente, de um jovem ou de 

um adulto. Neste sentido, é importante fazer este 

tempo de aproximação à comunidade do Semi-

nário, que ajudará no processo de discernimento, 

envolvendo todas as instâncias necessárias: o 

candidato, a família e o pároco.

E se conhecer alguém que esteja interessado 

em frequentar o Pré-Seminário? O que fazer?

Para esclarecer dúvidas e/ou iniciar o processo de 

Pré-Seminário, os candidatos ou alguém (pároco, 

catequista, família, amigos...) juntamente com eles 

podem estabelecer o contacto com os respetivos 

responsáveis: com o Pe. Joaquim Félix, no Seminá-

rio Conciliar, através do telefone 253 203 300 e do 

email seminarioconciliar@fazsentido.pt; e com o Pe. 

Rui Sousa, no Seminário Menor, através do telefone 

253 202 820 e do email seminariomenor@fazsentido.

pt. Para obter mais informações, poderá consultar 

a página web dos Seminários Arquidiocesanos de 

Braga, www.fazsentido.pt, e manifestar a sua ade-

são na respetiva página das redes sociais.
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O que é o Pré-Seminário?

O Pré-Seminário é uma proposta diocesana 

para acompanhar adolescentes, jovens e adul-

tos no seu processo de discernimento vocacio-

nal. Pretende-se, por isso, ajudar os candidatos 

ao Seminário a colocarem corretamente e com 

seriedade a questão vocacional, como abertu-

ra a um projeto de vida com sentido, segundo 

a vontade de Deus. 

Quais são os objetivos do Pré-Seminário? 

O Pré-Seminário é uma caminhada para des-

cobrir aquilo que Deus quer para cada pessoa 

(a sua vocação) e quais os sinais que Ele revela 

na sua vida quotidiana. Trata-se de um proces-

so para aprender a escutar a voz de Deus, no 

testemunho e na alegria de quem quer ser feliz 

e fazer feliz os outros, nas escolhas que toma 

para a sua vida. É também uma oportunidade 

para conhecer o ritmo de vida do Seminário e 

o projeto educativo que este tem para oferecer, 

numa caminhada conjunta com os formadores 

e os seminaristas.

A quem se destina o Pré-Seminário?

O Pré-Seminário destina-se a discípulos de Jesus 

Cristo (cristãos) que se disponham, com gene-

rosidade, a fazer um caminho de discernimento 

vocacional. O Pré-Seminário Jovem destina-se 

a rapazes com idades compreendidas entre os 

12 e os 15 anos. A partir do 11o ano ou equiva-

lente (16 anos), os jovens e adultos que queiram 

compreender se o Seminário os poderá ajudar 

a discernir a vocação sacerdotal poderão fre-

quentar o Pré-Seminário Adulto.

Quando e onde acontecem estes encontros?

Os encontros de Pré-Seminário Jovem decorrem 

num sábado por mês, entre as 09h30 e as 17h00, 

no Seminário de Nossa Senhora da Conceição. 

O Pré-Seminário Adulto também acontece men-

salmente, no Seminário Conciliar de São Pedro 

e São Paulo. Contudo, para os jovens e adultos 

que não possam comparecer nas datas esti-

puladas, por motivos profissionais ou de outra 

ordem, podem ser sugeridas outras datas, mais 

personalizadas.

Já estão agendados os encontros 

para este ano pastoral?

As datas destes encontros para o ano pastoral 

2019/2020 já estão disponíveis. São as seguintes:

Pré-Seminário Jovem

12 de outubro de 2019

09 de novembro de 2019

07 de dezembro de 2019

11 de janeiro de 2020

15 de fevereiro de 2020

14 de março de 2020

25 de abril de 2020

30 de maio de 2020

24-27 de junho de 2020

Pré-Seminário Adulto

19 de outubro de 2019

23 de novembro de 2019

21 de dezembro de 2019

11 de janeiro de 2020

29 de fevereiro de 2020

21 de março de 2020

04 de abril de 2020

09 de maio de 2020

04 de julho de 2020


