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Qual o significado de 

“leigo”?
“O termo leigo, portanto, não 
tem sentido de inferioridade, 
mas é uma definição positiva 
de ser Igreja. O ingresso na 
Igreja se dá pelo batismo.”

3
Leigos e leigas: verda-

deiros formadores
“...são convidados a avaliar o 
próprio candidato dando um 
parecer de sua atuação, suas 
posturas, seu jeito de ser, 
suas palavras, apontando os 
aspectos fortes...” 

11
Leigos e leigas e a 

Animação Vocacional
“Na Ação Evangelizadora 
Cada Comunidade uma Nova 
Vocação, todos, especialmen-
te os cristãos leigos e leigas, 
são chamados a cuidar das 
vocações. “

LEIGOS NA FORMAÇÃO 
DOS NOVOS PADRES

Informativo dos Seminários da Diocese de Montenegro
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Qual o significado de “leigo“?
Padre  Ludinei Marcos Vian

 Ao escutar o termo “leigo”, duas são as defi-
nições mais comuns. A primeira é: aquela pessoa que 
não tem conhecimento em uma determinada área es-
pecífica. A outra é ligada à organização da Igreja, e 
significa aquela pessoa que não pertence ao clero.

Segundo descreve o Concílio Vaticano II, por lei-
gos entendem-se “todos os cristãos que não são membros da sagrada or-
dem ou do estado religioso reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis que, in-
corporados ao Cristo pelo batismo, constituídos em Povo de Deus e tor-
nados participantes, a seu modo, do múnus sacerdotal, profético e real de 
Cristo, exercem pela parte que lhes toca, na Igreja e no mundo, a missão de 
todo o povo cristão” (Lumen Gentium 31).

O termo leigo, portanto, não 
tem sentido de inferioridade, mas é 
uma definição positiva de ser Igreja. 
O ingresso na Igreja se dá pelo ba-
tismo. Na Igreja, o leigo assume uma 
missão específica, tão importante e 
significativa quanto as demais. Na 
verdade, ela é primordial, não existe 
outra função na Igreja se a origem 
não for a vivência coerente do laicato. 

Ao falar da evangelização, o Papa Francisco ressalta a unidade da Igre-
ja a partir do batismo: “Em virtude do batismo recebido, cada membro do 
povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Cada um dos batizados, in-
dependentemente da própria função na Igreja e do grau de instrução da sua 
fé, é um sujeito ativo de evangelização” (Evangelii Gaudium 120). Reafirma-
-se, assim, a importância de assumir com responsabilidade a missão de leigo 
e de batizado, sendo um sinal de construção do Reino de Deus no mundo.
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Leigos e leigas: verdadeiros formadores
» Povo de Deus e o seminário
Os leigos têm papel fundamen-
tal na formação dos Seminaris-
tas. É com eles e para eles que 
viveremos o ministério presbi-
teral para o qual estamos nos 
preparando. De igual forma, os 
cristãos leigos têm papel impor-
tante à medida que vão dando 
o retorno sobre esta preparação
com conselhos, pedindo ajuda, incentivando a caminhada, e, acima de tudo, 
sonhando junto com essa vocação específica.
Além disso, são convidados a avaliar o próprio candidato dando um parecer 
de sua atuação, suas posturas, seu jeito de ser, suas palavras, apontando os 
aspectos fortes e alertando sobre pontos a crescer, sempre no intuito de 
colaborar na formação do seminarista. Isso tudo se torna mais perceptível 
nas atividades pastorais que os seminaristas desenvolvem durante o período 
formativo.

» Janete: testemunho pelo 
serviço
“Sou Janete Bobsin, ajudo na 
preparação dos alimentos para 
os seminaristas que estão no 
seminário de Viamão. Sinto-me 
muito feliz trabalhando aqui, é 
um lugar muito bom, bonito, 
harmonioso e tranquilo. Este já 
é o meu 3º ano de trabalho.”N
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» Formação litúrgico-musical
“Sou Michele A. G. Lorenzetti. A 
formação musical no Seminário 
visa proporcionar a experiência 
com a música e a reflexão sobre 
as questões litúrgico-musicais 
que são encontradas nas paró-
quias. Como professora de mú-
sica, faço parte desse processo 
formativo que é vivenciado no Seminário, busco estar atenta às realidades 
que se apresentam e às necessidades de compreensão do papel da música 
na Igreja.”

» Vocação Religiosa: testemunho
A Irmã Jocélia Scherer, Francisca-
na da Penitência e Caridade Cris-
tã, frequentemente se hospeda em 
nosso seminário. É natural de Bom 
Princípio, atuou durante 40 anos no 
seminário São José de Gravataí. Aos 
88 anos de vida, colabora conosco 
com grande sabedoria, simplicidade 
e com seus salutares questionamen-
tos. A irmã quando nos visita sem-
pre diz: “vim aprender a viver”. Sua 
presença é estimada e querida entre 
nós. Ela procura nos agradar com 
uma especialidade sua: prepara um 
iogurte com mel e granola ao qual 
não há quem resista. Muito obriga-
do, irmã Jocélia, por estar conosco 
em nossa formação!Irm
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» Família: presença na caminhada
“Bela família, que simpatia. Corações que se 
amam, olhares que se aceitam. Pai e mãe com 
seus filhos se encontram para viver a alegria, 
que nasce todo dia do amor e do perdão”, diz 
a canção.
É no amor e no perdão de uma família que ini-
cia uma nova vocação. Foi acolhendo, perdo-
ando e guiando nos caminhos de Deus, que 
minha família me mostrou quão bom é viver 
a vocação. Meus pais me ensinaram o valor 
que a vida tem e me ajudaram a construir um 
sentido para ela. Levaram-me ao batismo e 
iniciaram-me na fé, não apenas levando-me 
à missa, mas, além disso, no dia-a-dia, sendo 
verdadeiras testemunhas do amor divino.

É seguindo esse exemplo de amor de nossas famílias que nós encontramos 
força e apoio em nossa caminhada formativa. Os exemplos das famílias dão 
estímulo e sentido à caminhada vocacional. Que Deus possa sempre habitar 
no coração de todas as pessoas, em especial nas que se dedicam a levar o 
amor de Deus aos outros nas pequenas coisas e, a exemplo da Sagrada Fa-
mília, possam sempre serem sinais de Deus no mundo.
» Cuidado da saúde 
“Chamo-me Salete de Matos, sou 
nutricionista e atuo no atendimento 
nutricional dos seminaristas, identi-
ficando possíveis erros nutricionais 
e promovendo hábitos alimentares 
saudáveis, visando o bem estar e a 
prevenção de doenças crônicas atra-
vés da alimentação.”
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» Pastoral: contato próximo com os leigos
Os seminaristas realizam suas ati-
vidades pastorais nas paróquias da 
nossa diocese. Wagner Formentini, 
aos sábados e domingos, acompa-
nha a paróquia São José de Pareci 
Novo. Perguntamos para os leigos 
Marco e Denise Flores sobre o sig-
nificado da presença do Wagner 
na comunidade. Eles responderam: 
“A presença de um seminarista em 
nossa comunidade está sendo muito importante. Ele incentiva os jovens de 
nossa paróquia. É muito bom ver que nossos jovens estão voltando a parti-
cipar da comunidade. Além disso, contribui na animação da liturgia. Mostra 
que sua caminhada ao sacerdócio é alicerçada na vida em comunidade”.
» Presença pelo trabalho

“Sou Marcelo e ajudo na organiza-
ção do condomínio dos seminários 
de Viamão com reparos hidráulicos e 
elétricos, criação de gado e manuten-
ções em geral. Sinto-me muito bem 
trabalhando aqui porque é um lugar 
sossegado, harmonioso e gratificante 
para trabalhar.”

“Sou Evair, realizo serviços externos 
no condomínio de Viamão, cuido e 
trato dos animais, ajudo e cuido dos 
pomares, hortas e corto grama. Para 
mim é uma alegria trabalhar no semi-
nário, pois sei que ajudo na formação 
de novos sacerdotes.”
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» Alegria de Servir
“Sou Elisete Finger e trabalho no se-
minário Propedêutico. É bem gra-
tificante fazer o que eu faço. Tento 
ser uma mãe para os seminaristas. É 
muito bom ver o discernimento e a 
evolução deles e poder colaborar na 
sua escolha a partir dos serviços pres-
tados.”

As funcionárias Nair Maria Hoff e Pie-
rangeli Steffen Arnhold são aquelas 
que nos auxiliam na limpeza da casa, 
preparam nosso almoço e janta, cui-
dam de nós quando estamos doen-
tes. Além de tudo, elas são importan-
tes para que nós também tenhamos 
uma noção maior de organização e, 
principalmente, trabalhar o bom rela-
cionamento.

“Meu nome é Bianca Aydos e 
sou fonoaudióloga. Minha mis-
são é aprimorar a comunicação 
oral dos seminaristas. Eles têm 
a voz como instrumento precio-
so de trabalho e precisam falar 
com segurança, naturalidade, 
desenvoltura e empatia. Desde 
2013 me sinto feliz, agradecida 
e orgulhosa por fazer parte da 
preparação deles.”
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» A formação humana: trabalho conjunto
“Sou Leandro Lopez da Silva, psicólogo, e trabalho junto com a irmã Caíta na 
dimensão humana da formação dos seminaristas. 
Nosso trabalho consiste em auxiliar no autoconhecimento de cada um e 
suas relações. O trabalho é carregado de sentido para mim. Nas atividades 
que realizamos, eu perce-
bo crescimentos na minha 
vida: na fé, em humanida-
de e na área profissional.”

“Sou Carla Denise Costa, 
Consagrada Secular do 
Instituto Secular Vinculum 
Caritatis. Com alegria con-
tribuo no Seminário com 
a formação humana. Cada semana, em grupos ou com toda a comunidade, 
reunimo-nos para partilhar, vivenciar e colocar em prática a realidade do ser 
humano como pessoa e cristão. No processo pessoal e formativo, o cuidado 
e carinho com a dimensão humana não são só importantes, mas necessários 
para que, como Sacerdotes, sejam, de fato, uma presença humana de Cristo 
entre as pessoas.”

Psicólogo Leandro e Irm
ã Caíta
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A todos os leigos e leigas que nos 
ajudam, nossa gratidão.
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Famílias adotivas
Seminaristas do Seminário Menor

Na caminhada de seminário aqui em Bom Princípio, nós temos um 
projeto muito bom, tanto para o discernimento quanto para a convivência: 
as famílias adotivas. Dom Paulo, quando veio para a recém-criada Diocese 
de Montenegro, trouxe consigo essa ideia de famílias, para que os semina-
ristas também tivessem um auxílio próximo ao seminário, já que muitos vêm 
de cidades mais distantes.

Essas famílias são as que cuidam de nós, nos animam e nos incentivam 
nesta caminhada. Elas também são responsáveis por nos ajudar no cuidado 
de nossas roupas. Cada mês, temos um final de semana que vamos à casa 
delas e convivemos como membros da família. É um momento muito es-
pecial. Cada seminarista tem a sua família adotiva aqui perto do Seminário, 
e são de diversas cidades, como Vale Real, Feliz, Bom Princípio e Tupandi. 
Também é uma forma de aproximar as comunidades do seminário.

Enconto dos pais no sem
inário de Bom

 Princpipio , 2018
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Convivência com as irmãs
Seminaristas do Seminário Propedêutico

Toda segunda-feira temos um momento de convivência e partilha com 
as Irmãs Ministras dos Enfermos, que residem próximo ao nosso seminário. 
É, de fato, um momento muito bom em que trocamos experiências e tiramos 
algumas dúvidas. É uma experiência bonita, que renova a nossa fé e a von-
tade de sermos cristãos e nos dedicar a cuidar da vida.

Percebemos, através da convivência, que as irmãs trazem consigo uma 
alegria por poderem servir a Deus no próximo, cada uma com seu jeito, mas 
com o mesmo ideal de levar para cada pessoa o amor de Jesus Cristo.

As irmãs são um modelo de alegria e certeza na escolha vocacional. Ins-
tigam-nos a sermos semelhantes a elas. Sua convivência é muito agradável. 
Temos uma relação de unidade muito forte e sempre saímos dos encontros 
mais felizes, contagiados pela alegria delas. As experiências que partilham 
conosco são enriquecedoras, sempre mostrando como é bom seguir Jesus.
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 Jesus Cristo nos convida a sermos o sal da terra e a luz do mundo. E 
assim nos dá uma tarefa: “Brilhe a vossa luz diante das pessoas para que ve-
jam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus” (Mt 5,16). 

Todos os cristãos são chamados a fazer a diferença na comunidade, 
vivendo e respeitando cada vocação, de acordo com sua missão. Pois, como 
nos ensina o Documento 105 da CNBB, o “leigo não pode substituir o pas-
tor, o pastor não pode substituir os leigos e leigas no que lhes compete por 
vocação e missão”.

Os cristãos leigos e leigas têm um papel fundamental na caminhada 
eclesial. Eles que “são homens (e mulheres) da Igreja no coração do mundo 
e homens (e mulheres) do mundo no coração da Igreja” (Puebla, n. 786).

Na Ação Evangelizadora: Cada comunidade uma nova vocação, todos, 
especialmente os cristãos leigos e leigas, são chamados a cuidar das voca-
ções. Eles são os guardiões (ministros extraordinários da Sagrada Comu-
nhão) e os protagonistas (catequistas e catequizandos), dedicando-se a con-
vidar as comunidades a rezar a dezena do terço por todas as vocações. São 
também os divulgadores (jovens) que fa-
lam bem das vocações, sobretudo, pelos 
vídeos vocacionais. E ainda, são os anima-
dores vocacionais (equipes vocacionais pa-
roquiais) em cada comunidade, convidan-
do crianças e jovens a experimentar Jesus 
nos grupos da comunidade e nos Encon-
tros Vocacionais Kairós feminino ou mas-
culino.
Pedimos, por intercessão da Santíssima 
Maria, que cada vocação específica seja vi-
vida com muito amor, sendo sal e luz na 
comunidade e na sociedade. Amém!

Leigos(as) e a Animação Vocacional
Padre  Gabriel Zucki Bagatini



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.
Tiragem: 5.000 exemplaresED
IT

O
RI

AL
Retrato Vocacional

Rito de Admissão entre os Candidatos às Ordens Sacras | 22/04Via Sacra no condomínio | 23/03

Apresentação do Pe. Ludinei como Diretor Espiritual | 05/03

Reunião dos formadores e entrega das Capelinhas Vocacionais | 10/05

Semana Missionário em Estrela | 24 de fevereiro  a 01 de março 


