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Carta Pastoral no Día do Seminario. Marzo 2009 

O facho do sacerdote 
 
Queridos diocesanos: 
O obxectivo desta xornada dedicada ao Seminario é pedir ao Señor que suscite 
vocacións santas ao ministerio sacerdotal e sensibilizar espiritualmente a todos os 
diocesanos neste propósito. “Precisamente porque a falta de sacerdotes é certamente a 
tristeza de cada Igrexa, a pastoral vocacional esixe ser acollida, sobre todo hoxe, con 
novo vigoroso e máis decidido compromiso por parte de todos os membros da Igrexa, 
coa conciencia de que non é un elemento secundario ou accesorio, nin un aspecto illado 
ou sectorial, coma se fose algo só parcial, aínda que importante, da pastoral global da 
Igrexa”1. Neste ano xubilar dedicado ao Apóstolo San Paulo recordamos de xeito 
especial o seu ministerio ao servizo do Evanxeo.  
 
Apóstolo por graza de Deus 
San Paulo viviu intensamente a condición de ser apóstolo por graza de Deus. “Pero 
pola graza de Deus, escribe, son o que son, e esa graza que fixo comigo non ficou 
valeira. O contrario, traballei máis ca todos eles, anque non precisamente eu, senón a 
graza de Deus que está comigo” (1Cor 15, 10). Esta conciencia ha de levar aos 
sacerdotes a glorificar no seu corazón a Cristo que configura a súa vida polo 
sacramento da Orde, amándolle cun amor, único e totalizador, que purifique, ilumine e 
santifique todas as demais relacións, e ha de comprometerlles a dar razón da súa 
esperanza a todo o que lla pedir (cf 1Pe 3, 15). A esperanza sacerdotal está vinculada á 
glorificación a Cristo, sendo segundo Benedito XVI, unha “esperanza de vida e de 
perdón para as persoas encomendadas ao voso coidado pastoral; esperanza de 
santidade e de fecundidade apostólica para vós e para toda a Igrexa; esperanza de 
apertura á fe e ao encontro con Deus para cantos se acheguen a vós buscando a 
verdade; esperanza de paz e de consolo para os que sofren e para os feridos pola 
vida”2.  
Na vida do sacerdote ha de ser prioritaria a oración sobre a acción pois o ministerio 
sacerdotal aliméntase da relación persoal co Señor Xesús a través da oración. A 
experiencia que Paulo nos transmite é que todo pódeo naquel que lle conforta (cf. Fil 4, 
13). O sacerdocio é a vocación á que o Señor chama aos que quere para estar con el, 
seguilo, permanecer nel e lograr o ideal da madurez destinándoos, como “pescadores 
de homes”, para que vaian e leven froito e que o seu froito permaneza (cf Xn 15, 16). Os 
sacerdotes han de manter viva a identidade sacerdotal a pesar das múltiples 
ocupacións no exercicio do ministerio, podendo manifestar: “É Cristo quen vive dentro 
de min” (Gal 2, 20) e irradiando a santidade de Cristo no pobo confiado a través da súa 
misión que consiste en predicar o Reino de Deus levando o Evanxeo a todos, en 
dispensar a misericordia divina e en alimentar aos fieis na mesa do seu Corpo e do seu 
Sangue. Así se converten en “servidores da alegría: “Non é que a vosa fe dependa de 
min, pero son colaborador da vosa alegría, pois de cero, estades seguros na fe” (2Cor 1, 

                                                 
1 XOÁN PAULO II, Pastores dabo vobis, nº 34 
2 BENEDITO XVI, Homilía na ordenación de 29 sacerdotes na Basílica de san Pedro, 27 de abril de 2008. 
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24). Xesús dixo: “¡Lume vin traerá  terra: e que máis quería eu ca que xa estivese a 
arder!” (Lc 12, 49). É o lume do Evanxeo que debe arder nos sacerdotes para transmitir 
a alegría que necesita o noso mundo sobrado de tristeza e de connotacións negativas.  
 
O Seminario, comunidade educativa  
A identidade do Seminario maniféstase en ser “continuación na Igrexa da íntima 
comunidade apostólica formada ao redor de Xesús, na escoita da súa Palabra, en 
camiño cara á experiencia da Pascua, á espera do don do Espírito para a misión”3. 
Conforme a este paradigma ha de discorrer o acompañamento no proceso de 
formación dos candidatos ao ministerio sacerdotal que “reclama unhas calidades, 
ademais de virtudes morais e teologais, que deben estar sostidas polo equilibrio 
humano e psíquico, particularmente afectivo, de forma que permitan ao suxeito estar 
predisposto de xeito adecuado a unha doazón de si verdadeiramente libre na relación 
cos fieis, segundo unha vida celibataria”4. Os seminaristas, afectados en maior ou 
menor medida pola influencia dos males da sociedade actual como o materialismo, a 
inestabilidade familiar, o relativismo moral, unha visión errada da sexualidade e unha 
influencia negativa de parte dos medios de comunicación, deberán comprender o 
significado da súa vocación nun “clima de fe, de oración, de meditación da Palabra de 
Deus, de estudo da teoloxía e da vida comunitaria -fundamental para a maduración 
dunha xenerosa resposta á vocación recibida de Deus-”5. Pecharse á dimensión 
transcendente, excluír o sentido da castidade ou non aceptar determinados valores 
propios da Igrexa son obstáculos que impiden un proceso de maduración vocacional 
para consagrar a propia vida do ministerio.  
 
Exhortación final  
Neste espírito agradecemos o esforzo xeneroso de todas as persoas que colaboran de 
diferente forma na formación dos seminaristas nos nosos Seminario Maior e Menor. 
Pido a todos os diocesanos a súa colaboración económica, espiritual, orando 
intensamente para que haxa na Igrexa abundantes vocacións ao sacerdocio e para que 
aqueles mozos que xa están nos nosos Seminarios perseveren fieis na vocación á que o 
Señor lles chamou. Encomendamos esta preocupación aos Apóstolos Paulo e Santiago 
o Maior e a María, Raíña dos Apóstolos.  
 
Saúdavos con todo afecto e bendí no Señor,  

 

 
 

+Xulián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago de Compostela 

                                                 
3 XOÁN PAULO II, Pastores dabo vobis, nº 60. 
4 Congregación para a Educación católica, Orientacións para o uso das competencias da sicología na 
admisión e na formación dos candidatos ao sacerdocio, Cidade do Vaticano 2008, nº 2. 
5 Ibid.,  nº 6. 


