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Brasília, maio de 2022.

Estimados irmãos,
A paz do Senhor Ressuscitado esteja com cada um de vocês, suas famílias e comunidades!
Muitos foram os acontecimentos que marcaram o nosso
Seminário no início deste ano. A Páscoa do Senhor se fez presente por
meio de fatos fortes, várias mudanças e desafios que nos foram
apresentados. Primeiramente, precisamos fazer referência ao nosso
querido irmão em missão, Daniel, que após vários dias de internação,
terminou a sua peregrinação neste mundo e foi definitivamente morar
com o Senhor. Ele estava em Jundiaí rodeado do carinho de sua família,
irmãos de comunidade e tantas outras pessoas. Somos agradecidos a
Deus pelo testemunho silencioso e operante que Daniel sempre deu entre
nós assumindo a missão a ele confiada. Também, não posso deixar de
lembrar da Graça, que esteve no Centro Neocatecumenal de Brasília por
tantos anos e sempre nos ajudou, incansavelmente, a organizar todos os
eventos do Seminário. Que Deus a tenha em Sua infinita misericórdia.
É importante mencionar mudanças que aconteceram no seminário: Pe. Juan Salvador, com total
disponibilidade e amor à Igreja, foi enviado como Diretor Espiritual ao Seminário Redemptoris Mater do
Rio de Janeiro; Pe. Toni assumiu a missão de Diretor Espiritual em nosso Seminário; Pe. Vinicius Podda é
o novo Vice-Reitor de nossa Casa de Formação; Pe. João Baptista, que estava conosco como formador há
vários anos, foi enviado à Paróquia Nossa Senhora da Esperança (Asa Norte/DF) como pároco; Carmen
Belanche, irmã de Zaragoza (Espanha) que esteve em missão conosco por 29 anos, voltou a sua comunidade
na Espanha – Ela sempre serviu com alegria, manifestando um espírito de comunhão; recebemos uma
nova família em missão, Derek e Simone (Jundiaí/SP); e também uma nova irmã em missão, Selma Maria
(Dourados/MS). Todos estes acontecimentos nos chamam à total disponibilidade aos projetos de Deus e a
estarmos preparados para o encontro definitivo com o Senhor que passa entre nós com força salvadora.
No início do ano,
nossos
seminaristas
fizeram missão com
todos
os
outros
seminaristas
da
Arquidiocese em uma
região desafiadora de
Brasília.
Por
uma
semana, foram de porta
em porta anunciando o
amor gratuito de Cristo.

Em anexo, colocaremos algumas breves experiências da missão.
No mês de março, cinco de nossos seminaristas
receberam a Admissio ad Ordines (Dione, Gustavo
Canaver, Lawrence, Luís Carlos e Mauro Pereira).
Estamos já às portas da conclusão do 1º semestre, e
passaremos ao período das provas finais. Todos temos
a plena certeza de que a Peregrinação de Jovens, no
próximo mês de julho, será momento de renovação
espiritual, confirmação na vocação missionária de
cada um de nós e local de novos chamados à vocação
matrimonial, sacerdotal e religiosa.
Agradecemos a Deus pela disponibilidade de
vocês ajudando-nos com seus bens, orações e amizade, pedimos que continuem a nos ajudar e que busquem
novos benfeitores para o nosso Seminário. Na atual crise econômica, já não sabemos onde fazer novos
cortes e não podemos deixar de dar a devida manutenção às instalações do Seminário que, sendo grande e
antigo, exige constantes reparos. Deus sempre nos amparou, através da generosidade dos irmãos e sabemos
que continuará a nos amparar. Desde já, damos graças ao Senhor pela benevolência de todos, e pedimos a
Deus que lhes dê o cêntuplo. Anotem em suas agendas os dias 2, 3 e 4 de setembro, pois teremos nossa
tradicional Jornada de Portas Abertas. Como um tira-gosto da festa que
ocorrerá, realizamos nos dias 20 e 21 de maio a Edição Especial do nosso
conhecido Café Colonial. Apesar do frio, vivemos um momento de
comunhão, desfrutamos de iguarias deliciosas e de belas apresentações
musicais.
Contem com nossas orações por suas intenções, rezem para que
o Senhor suscite novas vocações e sustente os nossos seminaristas,
fortaleça os presbíteros aqui formados, abençoe os irmãos que estiveram
por aqui em missão, dando suas vidas pela formação de novos
sacerdotes, e faça desta Casa de Formação um verdadeiro centro
evangelizador missionário.
Terminamos estas breves linhas com as palavras do
Ressuscitado: “A paz esteja convosco! Como o Pai me enviou, também
eu vos envio!” Que cada um de nós, como testemunhas da Ressurreição
do Senhor, possamos levar o anúncio da Boa Nova a todos aqueles que
Deus coloca ao nosso lado.
Cordialmente,
Pe. Paulo de Matos Félix
Reitor

Pe. Vinicius de Lima Podda
Vice-Reitor

Experiências da missão no início do ano de 2022
Seminarista Antônio Ricardo, 1º ano de Teologia
Confesso que alguns dias antes do início da Missão, pensava que tudo seria um fracasso, devido à
elevação dos casos de Covid em Brasília. Cheguei ao seminário com a forte convicção de que a missão
seria cancelada, e que isto era, de fato, o mais prudente. Que bom que não foi assim! A missão foi
espetacular! Pude conhecer de perto, a realidade da fome, da doença, da morte e, principalmente, da falta

de Cristo na vida das pessoas. Um dos fatos que mais me marcou foi encontrar uma venezuelana que estava
há poucos dias em Brasília, que teve três filhos, sendo que o mais novo tinha Síndrome de Down e faleceu
com poucos meses de vida, na Venezuela por desnutrição. Pude anunciar a ela que Deus a ama sem medidas
e não é indiferente ao seu sofrimento. Alegrei-me ao saber o quanto ela ficou feliz por receber com os filhos
o atendimento da Medical e a ajuda dos padres. Este dia, com certeza, vai ficar marcado na vida desta
família que sentiu o acolhimento da Igreja.
Seminarista Dione Ivan, 1º ano de Teologia.
A missão me ajudou muito a ver o amor de Deus em minha vida e a ver quanto as pessoas estão
longe da Palavra de Deus, como estão cada vez mais, atrás das falsas felicidades que o mundo prega. Em
uma das casas na qual passamos, deparei-me com uma catadora de recicláveis, ela nos recebeu falando que
estava alcoolizada, mas após anunciar o amor de Cristo para com ela, disse-nos algo que me marcou muito;
todos os dias saía para catar recicláveis, com a esperança de encontrar ouro, prata, bronze ou algo que
mudasse a situação na qual vive, porém ela nos mostrou uma Bíblia e disse que foi o bem mais precioso
que encontrou até hoje.
Seminarista Émerson Tadeu. 4º ano de Teologia, etapa pastoral
Apesar das inúmeras experiências vividas nesta missão, a que mais me tocou foi a de uma mulher
de sessenta anos que tinha perdido o marido. Aconteceu que após uma briga de bar, ele foi baleado com
seis tiros, por um homem que havia abusado sexualmente de seu filho de 14 anos. Imaginar uma mãe
sozinha, desempregada, tendo que sustentar três filhos adolescentes, sem a presença do pai, comoveu-me.
Encontramo-nos novamente com ela no último dia de evangelização, ela trazia no semblante o sofrimento
e chorando nos contava que o filho de 14 anos, havia sido preso, pois armou uma emboscada e esfaqueando,
matou o assassino de seu pai. Essa mulher chorava e dizia: "Não é culpa do meu filho, ele só quis se defender
e honrar a morte do pai!” Temia pela vida dele na prisão, porque o homem que ele matou era muito influente.
Após Rafael e eu anunciarmos a ela a misericórdia de Deus, eu pedi se poderia abrir o evangelho ao
acaso. Saiu a “Cura da filha de uma siro-fenícia" (Mc 7,24-30). Dizíamos para ela: “Não tenha medo, o
medo não vem de Deus. Com a autoridade que a Igreja nos enviou lhe dissemos, não escute a voz do
demônio, hoje Cristo se faz presente neste acontecimento para que se dê o perdão.” Terminamos a missão
com uma grande alegria.
Seminarista Rafael Ramos, Propedêutico
Minha experiência foi algo muito importante, pois já nos 3 primeiros dias de seminário fui agraciado
com esta missão, onde pude perceber o quanto Cristo estava nas pequenas coisas, seja visitando a casa de
uma pessoa com enfermidade, ou até mesmo anunciando Cristo onde eu tinha mais medo, pois nunca tinha
anunciado num lugar com tanta necessidade. Com a graça do Espírito Santo, pude colocar a minha vida
(mesmo sendo tão jovem) e a minha experiência com Cristo, anunciando o Kerigma e ajudando o próximo
com uma palavra de salvação. Palavra esta que reconstruiu o matrimônio de meus pais, chegando até a
mim, e hoje posso repassar esse Kerigma aos que mais precisam. Visitei a casa de uma senhora e ela
comentava que estava há 20 anos sem comungar por estar morando com seu "namorado", ela se sentia
muito triste por não estar na graça de Deus. Depois desta experiência, percebi o quanto sou orgulhoso e
egoísta, porque muitas vezes não dou valor à graça que Deus tem me dado através da Eucaristia. Saí da
missão com a vocação ainda mais fortalecida, pois Cristo me conduzia na hora de evangelizar.
Seminarista Lawrence Joseph, 1º ano de Teologia
Entrei na missão murmurando, achando que iria diminuir o tempo das férias, mas Deus me
surpreendeu muito, pois percebi que a missão ajudou mais a mim do que às pessoas que receberam o
anúncio. Eu já estava na paróquia Cristo Rei fazendo pastoral e pude acompanhar de perto a disponibilidade
dos irmãos que iriam acolher os seminaristas, e também a disponibilidade do Pároco, Padre Marcos

Fernando. Isto me deu ânimo para viver este momento da missão. Anunciar nas casas foi ver a força do
kerigma. Tantas pessoas que nos escutaram e que falaram dos seus sofrimentos, ajudando-me muito a
reconhecer a necessidade de anunciar, voltei ao seminário com o espírito renovado, com total
disponibilidade à vontade de Deus, sem murmurar, porque anunciar o amor de Deus me fez experimentar
uma felicidade verdadeira e inexplicável.
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