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Brasília, outubro de 2022.
Estimados irmãos,
A paz do Senhor esteja com cada um de vocês, suas famílias e comunidades!
“A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu
Salvador!”. Assim proclama Maria, nossa Mãe, ao contemplar os grandes feitos do Senhor.
Da mesma maneira, nós queremos bendizer a Deus por suas obras e meio a nós.
Tendo retornado ao Seminário após o recesso de julho, com experiências muito
bonitas das peregrinações de jovens, tivemos o grande júbilo de celebrarmos, no dia 6 de
agosto, a ordenação de mais três padres formados em nosso Seminário: Pe. Beatus
(Tanzânia), Pe. Davide (Itália) e Pe. Marcelo (Caconde/SP). Eles foram enviados por nosso
Arcebispo, Dom Paulo Cezar Costa, como vigários em paróquias de Brasília. Ainda no mês
de agosto, recebemos o clero de nossa Arquidiocese para sua formação permanente. Foram
dias intensos, mas de muita comunhão. Quase na conclusão do mês, desfrutamos do
Simpósio Internacional Filosófico-Teológico promovido pelo nosso Centro de Estudos com
o tema: “Relacionalidade: chave para um humanismo integral”. Além disso foi motivo de
grande alegria o Cardinalato de nosso Arcebispo. Pedimos a Deus que o ajude cada dia nessa
missão tão alta que lhe foi confiada.
Iniciamos setembro em pleno vapor com os últimos preparativos para a 11ª Jornada
de Portas Abertas. A festa foi maravilhosa e contou com a participação de mais de 12.000
pessoas. Somos agradecidos a todos irmãos, paróquias, comunidades, instituições, etc., que
nos ajudaram para que tudo pudesse transcorrer em paz. Que Deus conceda o cêntuplo pelo
que fizeram por nós!
Em setembro, também vivemos duas convivências em Porto San Giorgio e eu pude
concluir as atividades pendentes junto à Pontifícia Universidade Lateranense de Roma.
Mantendo o caráter internacional de nosso Seminário, receberemos alguns novos
seminaristas do exterior, e alguns rapazes de Brasília foram enviados para continuar sua
formação em outros seminários.
Finalmente, iniciamos o mês do Rosário e das missões pedindo a intercessão da
Virgem Maria por todos nossos seminaristas, pelos presbíteros aqui formados e pelos irmãos
em missão para que, pela graça de Deus, mantenhamos sempre viva a chama do zelo pelo
anúncio do Evangelho. No dia 11 de outubro, para nossa alegria, recebeu a ordenação
diaconal o seminarista Victor Goulart (Belo Horizonte/MG). A celebração foi presidida por
Dom José Aparecido, Bispo Auxiliar de Brasília, que se mostrou muito próximo a todos nós.
Assim, abrimos com chave de ouro a Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Por estes dias, estamos vendendo nossos tradicionais calendários (parede, mesa e
litúrgico). Pedimos a colaboração de vocês na compra e divulgação, para que outras pessoas

possam adquirir este instrumento que além de ser útil nos auxilia economicamente. Também
pedimos que nos ajudem a divulgar o débito em conta, pois por diferentes motivos, vários
irmãos que colaboravam conosco não puderam seguir com suas contribuições. Somos
agradecidos por tudo o que fizeram e fazem por nós, lembrando que todos os dias rezamos
por vocês que nos sustentam com suas orações, serviços e bens!
Que o bom Deus abençoe a todos e conceda discernimento para sempre caminharmos
em Sua vontade!
Cordialmente,
Pe. Vinícius de Lima Podda
Vice-Reitor

Pe. Paulo de Matos Félix
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