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VOCÊ CONHECE TODOS OS

SEMINARISTAS

DA NOSSA DIOCESE?

ESTA EDIÇÃO MARCA O
LANÇAMENTO DA MISSÃO

EVANGELIZADORA:

CADA COMUNIDADE UMA

NOVA VOCAÇÃO

AÇÃO EVANGELIZADORA

Padre Gabriel Zucki Bagatini

As vocações nascem do chamado do Pai, através do
encontro pessoal com Cristo, num coração dócil ao Espírito Santo. Todos somos vocacionados a sermos felizes em
comunidade. Deus faz diversos chamados, dos quais podemos destacar três: vocação à vida; vocação a ser cristão,
que culmina na santidade; e vocação específica (ordena- CADA COMUNIDADE UMA
da: bispos, padres e diáconos; consagrada: irmãos e irmãs NOVA VOCAÇÃO
religiosos; ou cristã leiga: matrimônio e solteiros).
Um conjunto de ações simples e práticas (Ação Evangelizadora) inicia em
nossa diocese na Missa do Crisma (28/04) e não tem data de término. Ela está
organizada a partir de três palavras-chave:
Rezar uma dezena do Terço por todas as vocações
em todos os encontros e reuniões das nossas comunidades. Também haverá a visita da Capelinha das
Vocações nas casas. Os Ministros Extraordinários da
Comunhão serão os guardiões, e os Catequistas e
Catequizandos, os protagonistas.
Falar bem das vocações, através de vídeos de belos
testemunhos da alegria de ser cristão, nas vocações
leigas, consagradas e ordenadas. Os jovens serão os
divulgadores e ajudarão a gravar e espalhar os vídeos
vocacionais.
Convidar as crianças e os jovens ao encontro pessoal com Deus, que
chama e envia. Cada paróquia terá equipes ou casais vocacionais que ajudarão as crianças e os jovens a descobrir, a discernir sua vocação, especialmente convidando-os aos Encontros Vocacionais Kairós Masculino e Feminino.
A cultura vocacional já existente e crescente nas 358 comunidades da Diocese de Montenegro, nos faz louvar e agradecer a generosidade de Deus, e
gera um compromisso missionário com as comunidades para que surjam
novas vocações. Por isso, atentos à Palavra de Cristo: “pedi ao Senhor da
messe que envie operários para a sua colheita” (Mt 9,38), vamos juntos rezar
por mais e santas vocações.
Que pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Deus abençoe você,
sua família e comunidade.

SEMINÁRIO MAIOR SÃO JOÃO BATISTA | VIAMÃO

Nome: Padre Eduardo Luis Haas
Nascimento: 05/12/1983
Comunidade de Origem: Cristo Rei | Vapor Velho - Montenegro
Paróquia de Origem: São João Batista | Brochier
Atuação Pastoral: Reitor do Seminário São João Batista | Viamão
Por que sou padre? Sou padre porque percebi um projeto de Deus para a
minha vida: servi-lo na Igreja. Acredito que Jesus Cristo é o que de melhor
temos para apresentar, e é a isso que procuro me dedicar.

Nome: Padre Ludinei Marcos Vian
Nascimento: 15/03/1983
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: São José | Roca Sales
Atuação Pastoral: Diretor Espiritual do Seminário São João Batista | Viamão
Por que sou padre? Ao longo da minha formação adquiri a consciência de
que ser padre é assumir um ministério junto da Igreja em vista da construção
do Reino de Deus. Sou padre para auxiliar na construção desse Reino correspondendo ao ministério assumido.
Nome: Neilor Schuster
Nascimento: 07/04/1991
Comunidade de Origem: São Benedito
Paróquia de Origem: Cristo Redentor | Tupandi
Paróquia de Pastoral: Três Santos Mártires das Missões | Salvador do Sul
Por que quero ser padre? Quero ser padre por sentir o chamado de Deus
em minha vida e por perceber que há possibilidade de fazer muita coisa boa
nesse caminho, junto, com e para as pessoas que se aproximarem e que
serão companheiras nesta nossa caminhada rumo ao Céu.
Nome: João Vítor Freitas dos Santos
Nascimento: 21/11/1992
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: São José | Taquari
Paróquia de Pastoral: São José | Roca Sales
Por que quero ser padre? Porque me sinto amado por Deus e quero transmitir este amor através da entrega total da minha vida. Ao ver minha história
de vida, percebo que Deus me chama a servi-lo nesta vocação específica.
Sinto-me muito feliz neste caminho.

Nome: Jonas Gomes
Nascimento: 28/06/1991
Comunidade de Origem: São José | Bairro Estação Azevedo
Paróquia de Origem: Santa Ana | Capela de Santana
Paróquia de Pastoral: Nossa Senhora do Rosário | Teutônia
Por que quero ser padre? Inspirado na frase do grande santo Inácio de
Loyola, "Em tudo Amar e Servir", quero testemunhar o Reino de Deus através
do Ministério Ordenado.

Nome: Jorge Reckziegel
Nascimento: 18/12/1992
Comunidade de Origem: Sagrado Coração de Jesus | Linha Brasil
Paróquia de Origem: Nossa Senhora do Rosário | Paverama
Paróquia de Pastoral: Santos Reis | Vale Real
Por que quero ser padre? Ser coroinha me encantou pelo estilo de vida do
padre, homem de oração e orientador espiritual. Pela simplicidade e humildade de vida quero ajudar a aproximar as pessoas de Deus.

Nome: Érick Lopes Vicari
Nascimento: 19/12/1994
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: São José | Taquari
Paróquia de Pastoral: Nossa Senhora da Purificação | Bom Princípio
Por que quero ser padre? Porque sinto-me chamado por Deus a realizar
essa missão: total entrega no amor.

Nome: Oséias Canísio Dreyer
Nascimento: 15/08/1988
Comunidade de Origem: Nossa Senhora de Guadalupe | Loteamento 3
Paróquia de Origem: São Cristóvão | Estrela
Paróquia de Pastoral: Sagrado Coração de Jesus | Montenegro
Por que quero ser padre? Acredito que ser padre é ser instrumento de
evangelização junto ao Povo de Deus. É uma das maneiras de viver a vida
plena de sentido, colocando-se a serviço do próximo, por amor a Deus.

Nome: Rodrigo Henrique Schneider
Nascimento: 29/10/ 1996
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Cristo Redentor | Tupandi
Paróquia de Pastoral: São Sebastião | São Sebastião do Caí
Por que quero ser padre? Quero ser padre para ajudar as pessoas. Para ser
exemplo do Cristo Bom Pastor, levando Deus a todo o povo de nossa Diocese.

Nome: Pedro Adolfo Flores
Nascimento: 27/12/1996
Comunidade de Origem: São Pedro
Paróquia de Origem: São Sebastião | São Sebastião do Caí
Atuação Pastoral: Animação Vocacional
Por que quero ser padre? Porque me sinto chamado por Deus e para
auxiliar as pessoas a chegarem a Ele.

Nome: Rafael Holdefer Bohrer
Nascimento: 18/12/1996
Comunidade de Origem: Santa Teresinha
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Conceição | São Sebastião do Caí
Paróquia de Pastoral: Santo Antônio | Estrela
Por que quero ser padre? Pois compreendi que o chamado de Deus para
mim é para eu gastar minha vida a serviço de seu Reino como seu sacerdote.

Nome: Natan César Jotz
Nascimento: 17/11/1998
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Santo Inácio | Alto Feliz
Paróquia de Pastoral: Nossa Senhora da Conceição | São Vendelino
Por que quero ser padre? Para ser o amigo do povo, apoio para os que
precisam e principalmente a alegria de Deus no meio das tristezas do
mundo.

Nome: Maicon Rafael Machry
Nascimento: 03/02/1998
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Santos Reis | Vale Real
Paróquia de Pastoral: São Pedro | São Pedro da Serra
Por que quero ser padre? Ser sinal de Deus é ser sinal de amor, fraternidade
e união entre as pessoas. Por isso eu quero ser padre, para entregar minha
vida em favor das pessoas, promovendo o bem e cooperando na construção
do Reino de Deus.
Nome: Mateus Luis Schäfer
Nascimento: 05/11/1998
Comunidade de Origem: São João Batista | L. Rodrigues da Rosa
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Natividade | L. Francesa Alta - Barão
Paróquia de Pastoral: Cristo Redentor | Tupandi
Por que quero ser padre? Em um mundo onde diversas oportunidades nos
são apresentadas, sinto o chamado a discernir a vocação e servir ao povo de
nossa Diocese, com simplicidade e amor.

Nome: Igor Borges de Lima
Nascimento: 26/08/1993
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Conceição | São Sebastião do Caí
Paróquia de Pastoral: São Cristóvão | Estrela
Por que quero ser padre? Quero ser um sinal do amor e da misericórdia do
Cristo que vem a nós, sendo sinal visível para todo o povo que o Senhor me
confiar.

Nome: Jeferson Forneck
Nascimento: 22/01/1999
Comunidade de Origem: Santo André Apóstolo | Linha Comprida
Paróquia de Origem: São Miguel | Maratá
Paróquia de Pastoral: São João Batista | Montenegro
Por que quero ser padre? Pela alegria constante na acolhida do povo, que
me renova. E movido pelo desejo de ajudar, percebo que como padre
poderei auxiliar as pessoas trazendo alegria através do testemunho.

Nome: Marcelo Henrique Müller
Nascimento: 24/02/1999
Comunidade de Origem: Santa Catarina | Montenegro
Paróquia de Origem: São João Batista | Brochier
Paróquia de Pastoral: Santa Catarina | Feliz
Por que quero ser padre? Estar junto com o povo; a alegria do povo em ver
que um padre conduz uma comunidade é cativante. A motivação familiar é
algo que alimenta, ainda mais, minha vontade ao sacerdócio, visto que é
pelo testemunho dela que poderei auxiliar outras realidades familiares.
Nome: Wagner Formentini
Nascimento: 09/05/1999
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: São José | Roca Sales
Paróquia de Pastoral: São José | Pareci
Por que quero ser padre? Eu acredito em um mundo melhor e sei que
posso ser instrumento da construção desse mundo. No Seminário as atividades pastorais me incentivam devido ao acolhimento do nosso povo.

SEMINÁRIO SÃO PAULO APÓSTOLO | MONTENEGRO

Nome: Padre José Augusto Schneider
Nascimento: 18/01/1990
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Conceição | São Vendelino
Atuação Pastoral: Reitor do Seminário São Paulo Apóstolo | Montenegro
Por que sou padre? Sou presbítero pela graça de Deus e sei que a partir do
meu Ministério posso ajudar as pessoas no caminho espiritual.

Nome: Ademir Rambo
Nascimento: 13/07/1993
Comunidade de Origem: São José | Linha Babilônia
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Natividade | L. Francesa Alta - Barão
Por que quero ser padre? Faço essa opção por uma razão de fé. Se Deus me
chama, devo responder “sim”. Acolher o chamado de Deus é, para mim, a
melhor maneira de buscar a felicidade. Desejo ser padre para me engajar na
construção de um mundo melhor, sem miséria, fome e violência. Quero ser
um Padre que desperte, acompanhe, oriente e anime as suas ovelhas, a fim
de que elas realizem o anseio de Deus Pai de vê-las eternamente felizes.
Nome: André Diel Corrêa
Nascimento: 05/11/1999
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Purificação | Bom Princípio
Por que quero ser padre? Para ajudar as pessoas, levando a Palavra e a
Eucaristia. Desde pequeno tenho esse sonho de ser padre, em função da
alegria que o padre transmite. Admiro o estilo de vida do padre e sua relação
com a vida comunitária.

Nome: Geovane Flach
Nascimento: 14/10/1999
Comunidade de Origem: Santo Antônio | Vale das Flores
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Purificação | Bom Princípio
Por que quero ser padre? No jeito do padre percebo alegria e felicidade. Ele
pode fazer diferença na vida do povo com suas palavras e através do seu
testemunho de cristão. O vínculo criado entre os padres, faz com que se
tornem uma família. Assim, podem ajudar a todos, com aconselhamentos e
motivação.
Nome: Luan Felipe Jantsch
Nascimento: 12/07/1999
Comunidade de Origem: Nossa Senhora de Fátima | Linha Tigre
Paróquia de Origem: São João Batista | Brochier
Por que quero ser padre? Quero ser padre devido à confiança que o povo
deposita no sacerdote. Também admiro a alegria dos padres, seu contato e
convívio comunitário. Além, é claro, da motivação pela formação humana e
intelectual recebida.

Nome: Maicon José Rambo
Nascimento: 14/02/2000
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Nossa Senhora das Graças | Portão
Por que quero ser padre? A exemplo dos padres da minha paróquia, vejo
na pessoa do padre alguém que pode ajudar as pessoas na dimensão
humana e espiritual; ele é alguém que dedica muito do seu tempo a visitar
doentes e famílias.

Nome: Samuel Afonso Besch
Nascimento: 07/03/1996
Comunidade de Origem: Sagrado Coração de Jesus
Paróquia de Origem: Nossa Senhora do Rosário | Teutônia
Por que quero ser padre? Senti um chamado e acredito que ele me leva
mais próximo de Deus. Dando meu “sim” posso estar mais próximo das pessoas e tornar o mundo um lugar mais justo e fraterno. A alegria presente no
Seminário e nos padres é algo contagiante; o carinho do povo também.

SEMINÁRIO SÃO JOÃO MARIA VIANNEY | BOM PRINCÍPIO
Nome: Padre Eduardo Botega
Nascimento: 29/10/1980
Comunidade de Origem: Nsa.Sra. do Perpétuo Socorro | Arroio Augusta Alta
Paróquia de Origem: São José | Roca Sales
Atuação Pastoral: Reitor do Seminário S. João Maria Vianney | Bom Princípio
Por que sou padre? Sou padre em resposta ao chamado de Deus. Essa
resposta se dá no cotidiano, em meu trabalho como reitor do Seminário, na
relação com os seminaristas que acompanho e em minha dedicação à Diocese de Montenegro. Sou feliz em meu Ministério, pois acredito que minha
felicidade se constrói à medida que faço a vontade de Deus.
Nome: Padre Gabriel Zucki Bagatini
Nascimento: 25/06/1988
Comunidade de Origem: Nossa Senhora de Fátima
Paróquia de Origem: São Pedro Apóstolo | Poço das Antas
Atuação Pastoral: Animador Vocacional e assistente no Seminário Menor
Por que sou padre? Sou padre porque me senti chamado a ser padre, e sou
feliz na minha vocação. Percebi que era feliz na época de seminarista, especialmente na pastoral da animação vocacional, e que continuaria feliz
ajudando outras pessoas a serem felizes.

Nome: Alisson José Scorteganha – 1º ano
Nascimento: 07/03/2002
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Santa Ana | Capela de Santana
Por que estou no Seminário? Quando eu fazia Kairós a vida dos seminaristas me chamava muito a atenção, devido ao carinho que o Povo da Diocese
tem para com eles, além do futebol, esporte que gosto e que está presente
entre as atividades do Seminário.

Nome: Charles Estevão Bach – 1º ano
Nascimento: 23/03/2003
Comunidade de Origem: São Marcos
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Purificação | Bom Princípio
Por que estou no Seminário? Quero fazer a experiência do Seminário para
ajudar na minha decisão vocacional.

Nome: Douglas Henrique Lottermann – 1º ano Nascimento: 07/03/1996
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: São José | São José do Hortêncio
Por que estou no Seminário? Para conhecer novas coisas e continuar na fé
cristã.

Nome: Everton Orth – 1º ano
Nascimento: 02/12/2002
Comunidade de Origem: Santa Teresinha | Morro da Manteiga
Paróquia de Origem: Cristo Redentor | Tupandi
Por que estou no Seminário? Eu via a alegria dos padres, ajudando e cercados de pessoas; e quero ser igual. Isso me fez entrar no Seminário.

Nome: Jacson Mathias Poersch – 1º ano
Nascimento: 21/08/2002
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Purificação | Bom Princípio
Por que estou no Seminário? Para fazer uma nova experiência e criar novas
amizades.

Nome: Juan Bernardo Scottá – 1º ano
Nascimento: 22/10/2002
Comunidade de Origem: São José | Barão
Paróquia de Origem: São Pedro | São Pedro da Serra
Por que estou no Seminário? Fazer novas experiências e amizades que vão
ajudar a pensar no meu futuro.

Nome: Victor Kremer Steffen – 1º ano
Nascimento: 18/06/2001
Comunidade de Origem: Pinheiros | Montenegro
Paróquia de Origem: Catedral São João Batista | Montenegro
Por que estou no Seminário? Pois quero discernir minha vocação. Quando
estou aqui me sinto feliz, gosto desse lugar, ele me faz bem. Aqui sempre
temos convívio, os estudos me possibilitam grande evolução pessoal, posso
ter mais responsabilidade e é um lugar bom de se viver.

Nome: Douglas Henrique Orth - 2º ano
Nascimento: 02/02/2002
Comunidade de Origem: Santa Teresinha
Paróquia de Origem: Cristo Redentor | Tupandi
Por que estou no Seminário? Porque me senti chamado por Deus, e meu
pai sempre me incentivou muito a entrar no Seminário. Desde os 5 anos eu
fui coroinha; poder ajudar o padre era muito bom. Por poder conhecer pessoas novas, quando fazemos pastorais, nos eventos do Seminário. A possibilidade de aprender com as pessoas, a partir de visões diferentes.
Nome: Isaías Maldaner - 2º ano
Nascimento: 28/10/2001
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: São Pedro | São Pedro da Serra
Por que estou no Seminário? Principalmente pelo incentivo familiar e pelos
padres que me apoiaram, com destaque ao pe. Ademar Ströeher. Ter sido
coroinha por 10 anos. Alegria dos seminaristas. Os teatros, o futebol. O convívio comunitário pastoral me incentiva vocacionalmente.

Nome: Ruan Felipe Follmann - 2º ano
Nascimento: 19/05/1999
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Santos Reis | Vale Real
Por que estou no Seminário? A vida comunitária é algo que me motiva e
também as pastorais. Quando nos reunimos por uma mesma causa fico feliz.
Além da busca pelo discernimento vocacional.

Nome: Gilson Veit - 3º ano
Nascimento: 05/05/2001
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Purificação | Bom Princípio
Por que estou no Seminário? Desde pequeno minha mãe me levava na
igreja e eu já tinha vontade de ser padre. Estou no Seminário para discernir
minha vocação, pela parceria que criamos aqui, pelas diversas atividades
como oração, estudo, futebol.

Nome: Ramon Silveira dos Santos – 3º ano
Nascimento: 09/11/2000
Comunidade de Origem: São Francisco Xavier | Serra Velha - Montenegro
Paróquia de Origem: São João Batista | Brochier
Por que estou no Seminário? A partir do convite do meu pároco para
participar do Kairós, nele eu pude ver o quão boa é a vida do Seminário. Criar
uma grande família, com as atividades pastorais e o acolhimento das pessoas
da Diocese. A amizade que conseguimos formar aqui me anima e me incentiva vocacionalmente, são os amigos que me ajudam nas horas boas e nas
horas difíceis.
Nome: Jonathan dos Santos – 3º ano
Nascimento: 23/10/2000
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: São José | Roca Sales
Por que estou no Seminário? Para conhecer melhor o Cristo, quis procurá-lo. A vida dos padres e dos seminaristas sempre me chamou a atenção
devido à alegria. As experiências vividas em vigílias, retiros, kairós sempre me
motivam, como a possibilidade de relacionar-se com o povo nas pastorais.

Nome: Caio Lottermann - 3º ano
Nascimento: 04/04/2001
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Três Santos Mártires das Missões | Salvador do Sul
Por que estou no Seminário? Quando fiz o Kairós, as atividades me
chamaram a atenção. Percebi que vindo para o Seminário eu poderia crescer
pessoalmente. Podemos conhecer pessoas e lugares novos, pelas pastorais.
Adquirimos conhecimentos e temos intensa vida comunitária.

Nome: Leonardo Bohn – 3º ano
Nascimento: 21/03/2000
Comunidade de Origem: Santa Teresinha
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Purificação | Bom Princípio
Por que estou no Seminário? Por amar o que nós fazemos: visitar pessoas e
paróquias, conhecer novas realidades, as amizades entre os Seminários.
Acolhida das famílias dos demais seminaristas. A formação intelectual e
pessoal com o teatro.

Nome: Rafael Luis Becker – 3º ano
Nascimento: 19/07/1999
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Conceição | São Vendelino
Por que estou no Seminário? Discernimento vocacional. Desde pequeno
era coroinha e podia acompanhar as atividades do padre. O padre Renato
Krause e os ministros me incentivaram ao Kairós e gostei. Depois do estágio
percebi que a integração entre os seminaristas sempre era positiva. O interesse deles pelos vocacionados através de sua acolhida e de seu apoio.
Nome: Wilian Lampertti de Souza – 3º ano
Nascimento: 29/12/2000
Comunidade de Origem: Nossa Senhora de Fátima
Paróquia de Origem: Nossa Senhora das Graças | Portão
Por que estou no Seminário? Para discernir minha vocação. Saí de casa com
esse intuito e a cada dia procuro renovar esse chamado. As pastorais e a vida
comunitária renovam sempre o desejo vocacional devido ao contado com as
pessoas.

Nome: Fredi Henrique Kunzler - 3º ano
Nascimento: 30/07/2001
Comunidade de Origem: Matriz
Paróquia de Origem: Três Santos Mártires das Missões – Salvador do Sul
Por que estou no Seminário? Aqui eu consigo ajudar as outras pessoas
através das pastorais, pois visitamos diversos lugares e pessoas, que nos
acolhem bem e ali podemos ajudar. A acolhida das pessoas me motiva a
estar no Seminário.

Nome: Rodrigo Flach – 3ª ano
Nascimento: 25/09/2000
Comunidade de Origem: Santo Antônio | Vale das Flores
Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Purificação | Bom Princípio
Por que estou no Seminário? Após os quatro anos de Kairós a alegria e a
união dos seminaristas e dos padres sempre me chamava a atenção. O que
me motiva é a experiência de conviver com outras pessoas nas pastorais e
em demais momentos de convívio.
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