
 

Caríssimos padres e diáconos permanente:  
muita saúde, confiança e paz,  
no Coração Santíssimo de Jesus. 

 
 

Com o olhar a contemplar o Coração de Jesus Cristo, aberto no alto da cruz 
pela lança do soldado para ser remédio e salvação de todo o género humano, 
saúdo-vos no amor fraternal e sacerdotal. 

Do coração de Cristo trespassado, jorrou sangue e água, sinais dos 
Sacramentos do Batismo e da Eucaristia. O nosso sacerdócio e diaconado 
nasceram no decorrer da celebração da Eucaristia, sinal do amor divino, que nos 
escolheu e nos chamou, e nos amou até ao fim. 

Neste mês dedicado ao culto ao Sagrado Coração de Jesus, queremos 
crescer no amor e na caridade para com Deus e para com os nossos irmãos em 
presbitério, dando uma atenção especial ao crescimento, pessoal e comunitário, 
na comunhão fraterna e na solidariedade efetiva para com os mais pobres e 
necessitados das nossas comunidades. 

Dilatando a grandeza do nosso coração humano com a graça e a 
misericórdia de Deus, imitemos o estilo de vida e de serviço do Sagrado Coração 
de Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote.  

Convido-vos a celebrarmos o dia 19 de junho de 2020, Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus, Dia Mundial de Oração pela Santificação dos 
Sacerdotes, em oração e ação de graças na Eucaristia. Em comunhão espiritual 
com o Papa Francisco, comigo, vosso Bispo, e com os sacerdotes do mundo 
inteiro, celebraremos a Missa Crismal, que não foi possível celebrar no dia 9 de 
abril de 2020, Quinta-Feira Santa passada, por motivo da infeção provocada pela 
pandemia Covid-19. 

A todos vos convido para esta celebração, reunindo-nos na Sé Catedral de 
Viseu, às 10,30 horas, a fim de vivermos um momento importante da nossa vida 
em presbitério. 



Renovaremos as promessas sacerdotais e, conforme o costume, receberão 
a bênção o “Óleo dos Enfermos” e o “Óleo dos Catecúmenos”, e será consagrado 
o “Óleo do Crisma”. 

Convido, com gratidão pelos serviços prestados à nossa Diocese, os 
sacerdotes em Jubileu Sacerdotal, para nesta celebração darmos graças ao 
Senhor. 

Estão em Jubileu Sacerdotal os seguintes sacerdotes: 

– Bodas de Prata (25 anos): o Reverendo Padre Abel Ferreira Rodrigues. 

– Bodas de Ouro (50 anos): o Reverendo Padre António Marques 
Alexandre, o Reverendo Padre João Martins Marques, o Reverendo Padre Manuel 
Gonçalves Fernandes e o Reverendo Padre José Carlos da Sila Maia. 

– 60 anos de sacerdócio: o Reverendo Padre António Lopes da Encarnação, 
o Reverendo Padre Álvaro Ferreira Diogo e o Reverendo Padre António Gomes de 
Matos. 

– 70 anos de sacerdócio: o Reverendo Padre Custódio de Almeida Rocha. 

Confio ao Coração de Cristo, o Bom Pastor, e à Santíssima Virgem, Mãe dos 
Sacerdotes, uma intenção tão profunda e tão rica de sentido eclesial. 

Rezemos juntos pelos bons frutos desta Jornada de Oração pela 
Santificação dos Sacerdotes e pela comunhão e unidade de vida como ministros 
ordenados.  

Peço o favor de trazer cada um alva, estola e máscara. A todos os que 
celebram o jubileu sacerdotal, pedia-lhes o favor de trazerem a sua casula. 

 

Com amizade, estima pessoal e gratidão pelo vosso serviço pastoral. 

 

Viseu, 5 de junho de 2020 

 

+ António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu 


