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Diácono Leandro será
ordenado Presbítero

“Teremos mais um local que
convida à espiritualidade”

EDITORIAL

Palavra do Reitor
Padre Eduardo Luis Haas | Reitor do Seminário Maior

Queridos leitores e leitoras, é com alegria que
apresentamos esta edição do Correio Vocacional,
instrumento de comunicação dos Seminários da Diocese de Montenegro com aqueles e aquelas que colaboram com a formação presbiteral.
O ano de 2017 tem se revelado intenso: Ano Nacional Mariano, durante o qual nossos corações se voltaram à Mãe Aparecida, celebrando os 300 anos do
encontro de sua imagem. Além disso, é ano em que
Dom Paulo, no dia de Nossa Senhora, completou 75 anos e pediu sua renúncia. O Papa Francisco enviou-nos Dom Carlos Romulo para ser nosso bispo,
continuando a missão que Dom Paulo iniciou há 9 anos. Este número do
nosso Correio Vocacional traz uma palavra de gratidão a Dom Paulo, pela
doação de sua vida à nossa Diocese.
E, falando em doação da vida, vocação é um chamado a doar a vida no
seguimento de Jesus. Ao olhar a caminhada de nossos três seminários, percebemos como nossos jovens entram nessa dinâmica de entrega da vida pelo
Reino de Deus. Exemplo disso são o Jonas, o Jorge e o João Vítor, que pediram
para serem admitidos entre os candidatos à ordenação; também o diácono
Leandro, que em breve será ordenado presbítero; e todos os demais seminaristas, que seguem no caminho vocacional.
Vais encontrar nestas páginas relatos de nossas atividades, como o projeto musical, a pastoral carcerária e um pouco do cotidiano da formação. Esta
publicação estará também em versão digital, no site da nossa Diocese (www.diocesemontenegro.org.br). Somos gratos por tua atenção, oração e colaboração para a causa vocacional. Que Nossa Senhora Aparecida e São João Batista intercedam por todos junto a Jesus! Boa leitura!
CORREIO VOCACIONAL é uma publicação dos três seminários da Diocese de
Montenegro e está sob a responsabilidade dos seminaristas maiores do
Seminário São João Batista, de Viamão.
Textos e fotos: Seminaristas e formadores.
Revisora e jornalista responsável: Graziela Wolfart / MTBRS 13159
Tiragem: 4.000 exemplares
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VOCAÇÃO EM PAUTA

Seminário Menor São João Maria Vianney
Jonathan dos Santos e Wilian Lamperti de Souza | 2º ano do Ensino Médio

UM ANO DE CONQUISTAS: 2017

Blásio e Padre Augusto. O jogo ocorreu durante a tarde e o placar foi de 3
x 2. É o segundo ano consecutivo que
o seminário menor vence a competição.
Em 15 de outubro, aconteceu
nossa tradicional festa. Os preparativos, para uma festa excelente, foram
intensos. Essa festa proporciona uma
grande ajuda para muito do que fazemos durante o ano, em termos de
investimentos. Mas acima de tudo, é
grande momento de confraternização. Aqui, então, deixamos o nosso
agradecimento a você, sua família e
amigos que vieram prestigiar este
evento preparado com tanto carinho.

Na data de 20 de setembro ocorreu neste seminário o tradicional
Interseminários. Esse encontro é realizado todos os anos, nas cidades em
que se localizam as casas de formação, para promover ainda mais a
união entre todos os seminaristas.
Houve um momento de espiritualidade para acolher nossos convidados, seguido de um café da manhã,
uma partilha sobre os seminário, com
apresentações de vídeo e testemunhos e o tradicional jogo de futebol.
Para o jogo, montamos dois times.
O primeiro com os seminaristas
menores e formadores e o segundo
com seminaristas propedeutas,
maiores e com os formadores Padre
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VOCAÇÃO EM PAUTA

Seminário Propedêutico São Paulo Apóstolo
Wagner Formentini | Paróquia São José - Roca Sales

PROTEÇÃO MARIANA

A primeira pessoa que se une a Cristo no caminho da obediência, da fé
provada e do sofrimento partilhado é a sua Mãe, Maria. Nós seminaristas, estamos em processo de decisão vocacional para darmos uma resposta, à exemplo de Maria que deu o seu sim ao anjo Gabriel. A Mãe de Deus torna-se nossa
Mãe, que caminha conosco rumo a Jesus Cristo. Ela é a mesma Mãe que nos
protege e nos conforta das angústias e dificuldades em nossa caminhada vocacional.
Nossa turma do propedêutico teve a alegria de ajudar e
acompanhar a construção do memorial em honra à Nossa
Senhora Aparecida. Esse memorial é um presente de Dom
Paulo De Conto, que ficará como uma lembrança sua para o
Seminário. “Além do ambiente de oração da casa, teremos
mais um local em meio à natureza que convida à espiritualidade”, afirmou o seminarista Marcelo. Nosso espaço mariano contará com a imagem de Nossa Senhora Aparecida
que peregrinou por toda nossa Diocese. A presença significativa desta imagem ajudará para que possamos estar em
sintonia com todos. Pedimos a Maria que ilumine todo
Povo de nossa Diocese.
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VOCAÇÃO EM PAUTA

Discipulado - Seminário São João Batista
Mayke Alex Mossmann | Paróquia Santa Catarina - Feliz

PROJETO MUSICAL: O Padre que Canta

Como é bonito quando vamos à
Missa e somos acolhidos por uma
equipe de cantos que toca nossa
alma nos fazendo rezar embalados
pelas melodias. Nosso pensamento é,
dessa forma, instantaneamente
elevado para perto de Deus e sentimo-nos orantes. Por outro lado, como
é cansativa e aparentemente
infrutífera uma celebração na qual os
cantos não trabalham em harmonia
com a liturgia.
A atitude dos que acreditam na
nobreza da oração, frente às dificuldades musicais, é a de empenhar-se
na procura por formação. E para auxiliá-los, elaboramos um material que
vem ajudar a suprir as lacunas existentes nas comunidades de nossa Diocese.
Percebemos que existe pouca
formação referente ao canto das
partes do presidente da assembleia,
que normalmente é o padre. Uma vez
que ele tem a missão de conduzir seu
povo à contemplação do Divino,
pensamos ser necessário algo que
pudesse auxiliá-lo e, dessa forma,
auxiliar também ao seu povo.
Sendo assim, desde o início do
ano até a metade deste segundo se-

mestre, trabalhamos com alegria e
disponibilidade, orientados pela musicista doutoranda Michelle Girardi,
na confecção de um polígrafo de partituras e de um CD, com os áudios,
que têm por finalidade auxiliar os
padres de nossa Diocese.
Que o coração de nosso Senhor,
ao escutar o cântico que surge de
nossos lábios e de nossos instrumentos, palpite alegre distribuindo sua
infinita misericórdia a toda humanidade.
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VOCAÇÃO EM PAUTA

Discipulado - Seminário São João Batista
Maicon Rafael Machry | Paróquia Santos Reis - Vale Real

“ESTIVE PRESO E VIESTES ME VISITAR”

“O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1, 14). Nosso Deus se
fez presente pessoalmente na história
por meio da encarnação. Em sua vida
pública, Jesus tomou posição: a parte
de Jesus são os pobres, injustiçados,
doentes.
Na encíclica Evangelii Gaudium o
Papa Francisco nos fala da “Alegria do Evangelho” numa Igreja
em saída. Somos a Igreja, somos um corpo com vários membros. A Pastoral Carcerária vai ao encontro da parte de Jesus que
está privada de liberdade com o objetivo de ser presença evangelizadora e promotora da dignidade humana no cárcere.
A população carcerária cresce. Para que e para quem serve
o cárcere? Privar alguém de sua liberdade é a forma mais adequada de promover a justiça e a paz? Que melhorias o aprisionamento traz à sociedade? O tema do encarceramento é delicado e de extrema importância. Como cristãos, devemos valorizar
a vida e dizer “não” à prisão. Devemos zelar pelos direitos humanos de cada pessoa e perceber que aglomerar pessoas em
presídios superlotados, sem acompanhamento, não resolve os
problemas da violência nas suas mais variadas formas. Estar
consciente que a justiça punitiva deve ser superada pela justiça
restaurativa, promover a inclusão social da pessoa presa, contribuir para que haja a redução da população carcerária e buscar
um mundo sem cárceres faz parte da construção do Reino de
Deus.
Acesse www.carceraria.org.br e conheça mais sobre a Pastoral Carcerária, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, o
tema das Mulheres Presas e muito mais.
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(Mt 25, 26)

VOCAÇÃO EM PAUTA

Configuração - Seminário São João Batista
Jonas Gomes | Paróquia Santa Ana - Capela de Santana

RITO DE ADMISSÃO ENTRE OS
CANDIDATOS ÀS ORDENS SACRAS

Para prosseguir a missão de Jesus Cristo, que “percorria todas as cidades e
povoados ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino,
enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades” (Mt 9, 35ss), a Igreja
prepara pessoas que têm o desejo de servir ao Povo de Deus através do
Ministério Ordenado.
Por isso, os seminaristas João Vítor, Jorge
e eu, fomos admitidos entre o número dos
Candidatos às Ordens Sacras. Esse rito realizou-se na data de 20 de setembro, no
Seminário de Bom Princípio, durante a Celebração Eucarística presidida por Dom Carlos
Romulo. Celebraram conosco os padres forJonas, João Vitor e Jorge
madores, todos os seminaristas da Diocese e
os nossos pais.
Durante o Rito de Admissão, Dom Carlos perguntou, em nome da Igreja:
“Quereis preparar o vosso coração de tal maneira que possais servir fielmente
ao Cristo, Senhor nosso, e a seu corpo, que é a Igreja?” E nós respondemos:
“Quero!” Ou seja, não basta, de nossa parte, querer ser padre, é preciso que a
Igreja nos acolha. Para isto, alguns leigos e padres responderam ao “escrutínio” (avaliação), apontando alguns elementos positivos e aqueles em que
ainda podemos crescer durante o
processo formativo.
Bendigo a Deus pelo caminho
que já trilhamos neste processo de
formação presbiteral. Peço a tua
oração, querida irmã e querido
irmão, para continuarmos neste
caminho de Configuração ao Cristo,
o Bom Pastor, afim de que “em tudo
Seminarista Jonas com seus pais,
Maria e Ar�eu.
possamos Amar e Servir”.
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VOCAÇÃO EM PAUTA

Configuração - Seminário São João Batista
Erick Lopes Vicari | Paróquia São José - Taquari

GRATIDÃO A DOM PAULO

Neste ano, nosso Bispo Dom Paulo, ao completar seus 75 anos de idade,
pediu a renúncia do governo diocesano, tornando-se bispo emérito.
Somos gratos a Dom Paulo pelo incansável trabalho junto às vocações. Em
sua caminhada frente à Diocese esteve constantemente presente nos
seminários. Em suas visitas procurava aconselhar individual e comunitariamente os seminaristas, preocupado com o discernimento e a configuração de
cada um no seguimento do Mestre Divino. Um dos conselhos era: “o
seminário é a Escola do Evangelho”, ou seja, a primeira finalidade do
seminário é formar o cristão e, posteriormente, o padre.
Além disso, podemos destacar sua preocupação integral conosco, desde
os aspectos materiais até os espirituais: o sustento do seminário, a preocupação com a saúde de cada um, o incentivo à oração pessoal e a preocupação
com nossas famílias.
Sem dúvida temos muito a agradecer. A lista de motivos é longa e as lembranças do convívio serão eternas. Tudo que Dom Paulo semeou e plantou
permanece vivo e frutificando em nossos corações e caminhada vocacional.
Na sua recente visita ao nosso Seminário, dedicamos a ele uma sala importante de nossa casa de formação: a sala de convívio, reuniões e formações,
agora denominada de Sala Dom Paulo de Conto, uma vez que ele sempre deu
grande destaque à dimensão comunitária da formação. Obrigado, Senhor,
pelo dom da vida e do ministério episcopal de Dom Paulo!
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VOCAÇÃO EM PAUTA

Animação Vocacional
Jorge Reckziegel e Mateus Elsenback | Paróquias Nossa Senhora do Rosário de Paverama e Teutônia

CULTIVO VOCACIONAL

Agosto é, a cada ano, um mês muito especial para as nossas comunidades,
pois recordamos e celebramos, a cada semana, o chamado de Deus que se
manifesta não apenas para o ministério ordenado (diáconos, padres e bispos)
ou para a vida consagrada (religiosos), mas também para o matrimônio, a
família e a missão leiga. A Igreja, mãe das vocações, propõe que este período
seja dedicado a uma oração mais intensa pelos vocacionados, escutando a
proposta do próprio Cristo: "a messe é grande, mas os operários são poucos;
pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para sua messe" (Mt9, 37-,38).
Da mesma forma, esse mês é um momento muito oportuno para as comunidades recordarem da
responsabilidade que compartilhamos no cultivo vocacional. Além disso, é um
período próprio para nos
darmos conta da importância de trabalharmos por
uma cultura vocacional,
Vocacional da Diocese de Monteneque envolva sobretudo os Animação
g�o em visita pastoral na cidade de Feliz
mais jovens, considerando
que a vocação, conforme o
nosso Papa Francisco,
nasce, cresce e é sustentada pela Igreja.
“Urge apresentar aos jovens e adolescentes os distintos caminhos do serviço
do Senhor e do seu Reino: como leigos engajados nos diversos âmbitos da vida
social; casados que assumem o compromisso do matrimônio; consagrados por
causa do Reino dos Céus; e ministros ordenados a serviço do povo, nas diversas
comunidades de fé” (Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre).
O empenho na causa vocacional não se restringe ao mês de agosto, mas
seguimos unidos pelas vocações o ano inteiro. Rezemos e nos dediquemos
no cultivo das vocações!
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VOCAÇÃO EM PAUTA

Ordenação Presbiteral
Diac. Leando Luis Ludwig | Paróquia São Pedro Apóstolo - Poço das Antas

Querido Povo da Diocese de Monteneg�o,
que possamos estar juntos no dia 08 de
dezembro de 2017, na ig�eja São Pedro
Apóstolo, em Poço das Antas, no momento em que darei o meu “Sim” ao projeto
de Deus. “Se alguém quer vir após mim,
Nascido em Poço das
Antas, em 19 de setembro
de 1989, Leandro ingressou
no seminário São José, de
Gravataí, no ano de 2005,
onde fez o Ensino Médio. Em
2008, na mesma casa de formação, cursou o ano
Propedêutico. Em 2009,
ingressou no Seminário São
João Batista, de Viamão.
Concluiu em 2011 a faculdade
de Filosofia e em 2017 a de
Teologia. No ano de 2013, o
jovem dedicou-se aos cuidados de saúde da sua mãe.
Teve atuação pastoral nas
paróquias de: Poço das
Antas (2008 e 2009); Feliz
(2010); Vendinha (2011 e 2012)
e Brochier (2014 e 2015). O
ano pastoral do seminarista
Leandro foi vivido em 2016
na Paróquia São Cristóvão,
de Estrela, onde ainda atua
aos finais de semana.

renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e
siga-me”(Lc 9, 23). Escolhi este lema, pois

vejo a relação que existe ent�e o discípulo
e o Mest�e. Ning�ém está obrigado a
aceitar, mas quem abraça a causa precisa
seg�ir o exemplo daquele que g�ia.
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VOCAÇÃO EM PAUTA

Palavra do Bispo
Dom Carlos Romulo Gonçalves e Silva | Bispo da Diocese de Montenegro

A MISSÃO DA COMUNIDADE NO
SERVIÇO VOCACIONAL

Pelo batismo nos tornamos filhos
e filhas de Deus e somos chamados a
viver nossa fé como discípulos e discípulas de Cristo. A maturidade deste
seguimento se dá na escuta do
chamado de Deus e na resposta pessoal ao abraçar concretamente uma
vocação.
Cada comunidade é chamada a
tomar consciência que o nosso primeiro trabalho é agradecer pelas vocações que temos e trabalhar e rezar
pelas vocações contemplando as
formas concretas de viver como vocacionados. Em todas as atividades pastorais devemos contemplar a vocação de cada um. Perceber que estamos ali não só para uma função, mas

para responder ao chamado de Deus.
E, respondendo ao chamado de Deus,
crescer na comunhão com o Senhor e
com os irmãos.
Vamos viver em nossa comunidade o que nos ensina o Papa Francisco: “Nenhuma vocação nasce por si,
nem vive para si. A vocação brota do
coração de Deus e germina na terra
boa do povo fiel, na experiência do
amor fraterno”.
Como nossa comunidade está se
envolvendo no trabalho vocacional?
Como eu, pessoalmente, vivo minha
vocação e como tenho ajudado
outros a dar passos no caminho vocacional?
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RETRATO VOCACIONAL

Reunião para avaliação do primeiro semest�e de 2017 - 30/06

Comemoração pelo dia do
Padre - 04/08

Almoço com o Dom Carlos durante o
Cong�esso Mariológico - 22/08

Par�ilha do material “Par�es Cantadas do
Presidente da Assembleia” com os reitores
do Menor e Propedêutico - 20/09

Visita de Dom Carlos ao
seminário - 03/08

Encont�o d0 clero diocesano no
Seminário de Viamão - 07/08

Missa de envio da professora de
música, Michele, para os est�dos
doutorais na Alemanha - 12/09

Conversa nut�icional com a Dr. Salete
Matos, nossa nut�icionista - 29/09

