
Mariana, 19 de outubro de 2020

Caro irmão, graça e paz!

Esperamos encontrá-lo bem em sua saúde e animado no ministério.
Estamos nos aproximando da celebração dos 270 anos do nosso Seminário, momento de
redermos graças por esta história tão bela da qual fazemos parte como presbíteros de
nossa amada arquidiocese. A celebração será no dia 20 de dezembro com transmissão
pelas redes sociais.

Nossos seminaristas deixaram o seminário no dia 18 de março e
permanecem junto de suas famílias ao longo destes sete meses. Agora, após longo
discernimento dos formadores, o Sr. Arcebispo decidiu pelo retorno dos seminaristas, à
Mariana, ao longo deste mês de outubro.

Planejando o ano de 2021, estamos nos organizando para a realização da
Semana Vocacional, com uma nova configuração. Desta vez, por causa da pandemia
do novo corona vírus, não teremos o encontro presencial, mas desejamos acompanhar
nossos vocacionados de modo mais personalizado, para isso contaremos com o seu
imprescindível interesse e apoio.

Ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro teremos uma
intensiva divulgação do nosso seminário nas redes sociais, através de pequenos vídeos e
lives. Com isso, queremos apresentar nosso seminário e algumas características do
padre diocesano para os nossos jovens, motivando-os ao discernimento vocacional em
vista do ingresso em nosso seminário. Neste período de divulgação, o vocacionado será
convidado a participar de um grupo de WhatsApp, coordenado pelo padre Rosemar
Marcos Condé, para troca de experiências e esclarecimentos.

Para o discernimento acerca dos vocacionados que se apresentarem com
o desejo de ingresso em nossas casas de formação contaremos com alguns instrumentos:

Seminário Arquidiocesano São José

Semana Vocacional 2021
“Chamou os que Ele quis para que ficassem com Ele” (cf. Mc 3,13)



1º) Carta de apresentação do pároco com o parecer pessoal sobre o
candidato e a sua aprovação para a entrada no seminário. Para isso, será
muito importante que o pároco conheça o vocacionado, sua família, seu
engajamento eclesial e sua conduta na comunidade e estabeleça uma
conversa sincera com o candidato. Esta carta deverá ser enviada ao
seminárioaté o dia 20 de dezembro de 2020.

2º) Inscrição do candidato: com o parecer favorável do pároco o jovem
poderá então se inscrever como candidato ao seminário. Esta ficha será
enviada em anexo e deverá ser devolvida ao Seminário, por e-mail, até o
dia 20 de dezembro. Junto a esta ficha devem ser anexadas 2 fotos 3x4 do
candidato.

3º) Autobiografia: com o apoio dos nossos psicólogos, os vocacionados
serão convidados a se apresentar aos formadores. Para isso, será enviado
aos vocacionados um roteiro para a composição desta autobiografia que
deverá ser enviada ao Seminário juntamente com a ficha de inscrição.

4º) Entrevista com um formador: na primeira quinzena de janeiro, cada
candidato receberá a visita de um formador ou de um padre indicado pela
equipe de formaçãoem vista de um maior conhecimento do vocacionado.

5º) Parecer da equipe de formadores: De posse de todas as
informações, a equipe de formadores se reunirá no dia 15 de janeiro para
o parecer final e possível aprovação dos candidatos.

Em nome da equipe de formadores, agradecemos seu empenho no
trabalho de despertar vocacional e pedimos que continue nos ajudando neste belo
serviço de animação da nossa juventude. Assim,mais que em outras vezes, contamos
com sua colaboração na divulgação e convite aos jovens para participarem deste
processo.

A carta de apresentação, fichas de inscrição, autobiografiae fotos do
candidato deverãoser digitalizadas e enviadas ao reitor do Seminário para o endereço
eletrônico: rosemarconde@ymail.com

Rogamos à Senhora da Assunção e São José, padroeiros do nosso
Seminário, que abençoem seus trabalhos e intercedam ao Bom Pastor para que continue
chamando jovens para estarem com Ele e discernirem sua vocação.

Com estima fraterna,



Pe. Valter Magno de Carvalho
Reitor do Seminário

Pe. Sérgio José da Silva
Diretor do Propedêutico

Pe. Rosemar Marcos Condé
Diretor da Comunidade Vocacional


