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Brasília, setembro de 2018.
Queridos irmãos,
A paz do Senhor esteja com cada um de vocês, suas famílias e comunidades!
Espero que todos se encontrem unidos ao Senhor pelo combate da oração, pois, como
diz o Catecismo: “para superar os obstáculos é preciso lutar através da humildade, confiança
e perseverança”. Somente o humilde aceita recomeçar cada dia colocando-se frente ao
Senhor e sem exigir nada d’Ele. Entrar no tempo de Deus e deixar que Ele conduza a história
é a melhor forma de descansar e obter sabedoria, da mesma maneira, nunca perder a
confiança filial. Cristo em meio aos tormentos da cruz pôde exclamar: “Pai, em tuas mãos
entrego o meu espírito!”. Total confiança n’Aquele que nunca o abandonou e que na cruz o
sustentava. Ainda a perseverança tão necessária em tempos nos quais tudo parece provisório,
tudo parece transitório. O Senhor nos chama a estarmos unidos a Ele como os ramos estão
unidos à videira e diz para “permanecermos no Seu amor”. Só pode permanecer aquele que
tem perseverança. Não duvidemos do amor do Senhor por todos nós e de sua eleição em
nossas vidas. Sempre é tempo de recomeçar!
É com alegria que voltamos a nos comunicar com vocês após os dois primeiros meses
do segundo semestre. Foram diversos os acontecimentos desse tempo e pudemos contemplar
a glória e bondade de Deus. Em nossa última carta, estávamos prestes a viver as ordenações
presbiterais. Foi uma celebração extremamente bela no dia 30 de junho na Catedral de
Brasília. São cinco os novos presbíteros formados em nossa Casa: Pe. André Murilo, Pe.
Daniel Isac, Pe. Elizier, Pe. Everton e Pe. José Joaquim. Após as ordenações, tivemos alguns
dias de recesso e retomamos as atividades no final de julho. Durante o mês de julho, foi
realizada em Brasília uma Convivência de Presbíteros de todo o Brasil. Foi um momento de
forte passagem de Deus em meio a nós. No dia 05 de julho os presbíteros rezaram as Laudes
no Seminário e almoçaram conosco.
Após nosso retorno para o segundo semestre, tivemos um ritmo impressionante. No
dia 29 de julho, foi realizado um “Encontro Vocacional” para todos os jovens das
comunidades neocatecumenais do Distrito Federal e entorno em nosso Seminário. Os
Itinerantes da Nação, Pe José, Pilar e Raúl, levaram adiante o encontro. Após um forte
anúncio da Boa Nova de Cristo e das belas palavras proferidas por Dom José Aparecido, foi
feito o chamado vocacional. Foram várias as vocações suscitadas pelo Senhor e que agora
devem ser acompanhadas. Rezemos por todos os rapazes e moças que se levantaram.
No dia 31 de julho, fizemos a despedida de Orlei e Fátima que estavam como família
em missão em Brasília e sempre foram muito próximos ao Seminário. No dia seguinte,
estivemos reunidos com os catequistas da Nação e os presbíteros que estão em missão em
Brasília. Com o intuito de escutar a experiência de todos os padres, estivemos juntos no dia
01 de agosto e, posteriormente, no dia 20 de agosto. No primeiro dia, Dom Sergio, CardealArcebispo de Brasília, esteve um momento conosco e nos dirigiu palavras muito
encorajadoras e de gratidão pela missão que está sendo realizada por todos nós. Ficamos
edificados com suas palavras e, também, chamados à conversão por elas.
No dia 2 de agosto, celebramos pela manhã o dia do padre juntamente com toda a
Arquidiocese e pela tarde começamos os escrutínios do diaconado. Em dois dias, os
catequistas puderam escutar a experiência de diversos seminaristas e depois nos ajudar

escutando para o diaconado: Gean, Nathan, Rafael Gonçalves e Romildo. Os quatro foram
admitidos e serão ordenados diáconos no próximo dia 11 de outubro. Rezem por eles!
No dia 5 de agosto, tivemos uma reunião com todos os responsáveis de Brasília para
preparar a IX Jornada de Portas Abertas. Foi um momento de comunhão, disponibilidade
dos irmãos e agradecimento de nossa parte por tudo aquilo que fazem por nós. No dia
seguinte, dez de nossos seminaristas foram instituídos no Ministério de Acólito. A
celebração do acolitado foi presidida por Dom Valdir, Bispo Auxiliar de Brasília. Sempre na
mesma semana, no dia 7, a Eucaristia foi presidida pelo Pe. Ariosto. Ele começou sua
formação conosco e, depois, foi enviado ao Redemptoris Mater de Porto (Portugal). Muito
nos alegramos por ver a obra de Deus na vida deste irmão.
Na semana seguinte, também vivemos momentos muito intensos. Na segunda e terçafeira, nosso Centro de Estudos promoveu um Simpósio Internacional com o tema: “A
questão da verdade em um mundo secularizado. Rumo a qual humanismo?”. Contamos com
a presença do Dr. Ángel Barahona, Doutor em Filosofia, e do Pe. Carlo Lorenzo Rossetti,
Doutor em História da Filosofia e Teologia. Foram inúmeros os fiéis da Arquidiocese que
participaram conosco deste evento que teve alto nível acadêmico. Somos agradecidos aos
dois professores que, em suas férias, vieram para oferecer cursos em nosso Centro de
Estudos e ainda se colocaram à disposição para a realização do Simpósio. Na própria terçafeira, pela manhã, dia 14 de agosto, começou a Formação Permanente do Clero de Brasília
em nosso Seminário. Foram três dias com grande participação do clero recebendo formação
sobre temas ligados à Administração Paroquial. Na sexta-feira desta semana, foi realizada a
Reunião Geral do Clero em nossa Casa de Formação.
No dia 20 de agosto, Pe. José Folqué realizou com os futuros diáconos a vigília de
preparação para esse momento tão especial. Foi uma verdadeira passagem do Senhor para
esses irmãos que ficaram radiantes. Também esteve conosco um rapaz do Seminário
Redemptoris Mater de São Paulo para participar da vigília. Na tarde deste mesmo dia,
aconteceu o encontro dos seminários da Arquidiocese. Desta vez, o encontro foi realizado no
Seminário Nossa Senhora de Fátima. Dom Sergio enfatizou que a vocação é um dom, que é
preciso alimentar o espírito missionário, que a vida do presbítero não deve estar marcada
pela ostentação e que é necessária disciplina na vida espiritual.
No dia 30 de agosto, após participar da Reunião do Conselho Presbiteral, viajei para
as Convivências em Porto San Giorgio (convivência de reitores e convivência de
seminaristas). Sempre é bom receber palavras da Equipe Internacional do Caminho e poder
desfrutar das origens. Kiko em meio aos trabalhos, sempre dizia palavras de espiritualidade:
“Aquele que julga não cresce na fé... Se o fruto dos pensamentos é a divisão, isso não vem
do Espírito Santo. Atenção para não acolher a estes pensamentos...; Inocência, pobreza e
humildade, três realidades da vida cristã...; Se não se dá o perdão, algumas feridas nunca
serão curadas...”. Para nossa alegria, nasceram dois novos Seminários Redemptoris Mater:
Barranquillas (Colômbia) e Baní (República Dominicana). Os brasileiros que participaram da
convivência foram enviados a seminários e países muito diversos: África do Sul, Gabão,
Uruguai, México, Portugal, Grécia e Ucrânia. Todos com muita alegria e disponibilidade.
Durantes os dias que estive fora, aconteceu a IX Jornada de Portas Abertas. Segundo
tudo o que escutei, foi uma explosão de alegria, comunhão, beleza, serviço dos irmãos, etc.
Neste ano, começamos a festa na sexta-feira com o Café Colonial e com uma barraca de
petiscos. Já no sábado, abrimos as portas pela tarde e tivemos uma segunda edição do Café
Colonial, e todas a barraquinhas funcionando. Foram diversas as apresentações culturais que
enriqueceram a nossa festa. No domingo, as portas foram abertas pela manhã e concluímos a
festa pela noite. Junto a todas atividades culturais, barraquinhas, churrasco, etc., ainda
tivemos o show de mágica, uma contadora de estórias, as diversas atividades com as
crianças, a fazendinha, ..., e muita, muita alegria. Somos agradecidos a todos os irmãos que
vieram de outros Estados do Brasil para participar conosco da festa e também do exterior.
Estiveram conosco os pais e um irmão do seminarista Daniel Campos desde a Espanha. E
somos extremamente gratos a todos os irmãos que fizeram possível a nossa festa por meio
de sua doação no serviço humilde, silencioso, ágil, de bom gosto, etc., nas mais diversas
atividades durantes os dias 7 e 9 de setembro e antes com todos os preparativos. A
celebração eucarística do domingo foi presidida por Dom José Aparecido que sempre é uma
presença amiga e nos dá uma palavra paterna. Ainda tivemos outros momentos litúrgicos
presididos pelos formadores do Seminário.

Ao longo destes dois meses, foram diversas as visitas que passaram pelo Seminário:
várias turmas de Catequese de 1 a comunhão e Crisma, das paróquias São José
(Brazlândia), São Sebastião (Planaltina), São Pedro (Taguatinga), São Paulo
Apóstolo (Guará I), Ressurreição (Ceilândia), Cristo Redentor (Taguatinga), Capela
Imaculada Conceição de Maria (Taguatinga), Maria Imaculada (Guará II), Divino Espírito
Santo (Guará II), Imaculado Coração de Maria (Taguatinga), Cristo Rei (Ceilândia), Nossa
Senhora Aparecida (Samambaia Norte). Ainda recebemos vários grupos de Acólitos
provenientes de diversas paróquias: Imaculado Coração de Maria (Taguatinga), Cristo
Redentor (Taguatinga). Também passaram pelo Seminário algumas comunidades de diversas
paróquias e cidasdes na Peregrinação da etapa do Pai Nosso: São José (Alto
Piquiri/PR), Catedral Divino Espírito Santo (Umuarama/PR), Santa Bernadete (São
Paulo/SP), São Judas Tadeu (Mogi Guaçu/SP), São Benedito e São Miguel Arcanjo (São
Carlos/SP). Finalmente, recebemos a visita de outros grupos paroquiais: Pastoral da Pessoa
Idosa da Paróquia Santo Afonso (São Sebastião), Grupo de jovens JAM da Paróquia São
Pedro Apóstolo (Ceilândia), EJOC da Paróquia Nossa Senhora da Glória (Ceilândia), irmãos
da Paróquia São Mateus (Sobradinho II) e irmãos da Capela São Francisco Xavier de
Buritinópolis (Formosa/GO).
Rogo ao Senhor que abençoe a todos vocês e peço suas orações por todos os
formadores, seminaristas e irmãos em missão no Seminário. O Pe. Getson foi a Roma para
dar início ao curso de Doutorado, rezemos pelo novo tempo de estudos que se abre para ele.
Fiquem certos de nossas orações por todos vocês!
Agradeço de todo coração pela generosidade de cada um de vocês e suas
comunidades. Como necessitado, peço que busquem novos benfeitores para o Seminário,
pois os tempos são difíceis.
Um abraço a todos,
Pe. José Alberto Toni
Vice-reitor

Pe. Paulo de Matos Félix
Reitor

