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Queridos leitores, queridas leitoras, concluindo mais 

um ano letivo em nosso seminário São Bonifácio, nos unimos ao 
reitor e aos seminaristas da Diocese de Viana para rendermos 
graças a Deus pelos frutos recebidos neste ano de 2021. 

 Nossa vocação, o processo de sermos chamados, é 
Jesus quem escolhe. Não podemos em nenhum momento atribuir
-nos nenhum mérito e, por isso, considerar-nos dignos da 
eleição. 

 Quando Cristo chama a dar sua vida ao anúncio do 
Evangelho, o eleito deve ser dócil aos impulsos do Espírito 
Santo e assim deixar-se moldar por Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Nesta dinâmica de amor, de filiação, guiados pelo 
Espírito Santo, o seminarista procura progredir na configuração 
com Jesus Cristo, Bom Pastor, através das “mediações humanas” 
das quais o Espírito é servido. (Pastores dabo vobis, 69). 

 A formação para a vida sacerdotal é uma formação 
integral, que abrange as diversas áreas do ser humano, 
oferecendo também oportunidade de aprender o estilo de vida 
d’Aquele que o chamou. O itinerário formativo é composto por 
quatro etapas: a etapa preparatória, a etapa filosófica ou 
discipular, a etapa teológica ou de configuração e a etapa 
pastoral.  

Na formação inicial, cada seminarista deve estar 
consciente da sua vocação e se empenhar para discernir, à luz do 
Espírito Santo, os elementos necessários para continuar 
correspondendo ao seu chamado com generosidade. 

Agradeço ao Pe.Giuseppe que acompanha diretamente 
o itinerário formativo dos nossos seminaristas. Agradeço 
também a cada seminarista que aproveita bem as mediações 
humanas com que o Espírito santo se utiliza para os configurar 
com Cristo. Agradeço também aos nossos padres por todo o 
apoio financeiro ao longo deste ano que termina, em particular a 
Equipe de formação. 

Não podemos também deixar de manifestar nossa 
gratidão à Fazenda do Amor Misericordioso e às benfeitoras do 
seminário São Bonifácio que sempre testemunham sua 
generosidade para com nossa casa de formação. 

Que Deus, por intercessão de Nossa Senhora da 
Conceição, padroeira da Diocese de Viana, e de São Bonifácio, 
padroeiro de nosso Seminário, abençoe a todos e de algum modo 
os recompense pelo bem que fazem à Igreja. 

 
Dom Evaldo  

A palavra do reitor 
As minhas primeiras palavras terminado este ano 2021 são de 

agradecimento ao nossos benfeitores que nos permitiram com-

pletar com tranquilidade outra etapa do seminário São Bonifá-

cio. Foi um excelente ano, iniciamos com 17 seminaristas, um 

em síntese vocacional 6 na etapa da configuração, 1 em experi-

ência pastoral, 5 na etapa do discipulado e três no propedêutico. 

Já nos mês de Março, o teólogo Junior teve que voltar para casa 

por motivos familiares, e no mês de abril acolhemos dois jovens 

egressos para realizar uma experiência de conhecimento reci-

proco, ambos provenientes de outras diocese e congregações 

religiosas. No inicio do segundo semestre os dois foram acolhi-

dos como seminaristas de Viana, junto com outro egresso que 

começou a cursar teologia. Assim em agosto a comunidade do 

seminário maior estava composta por 13 jovens. No mês de 

setembro acolhemos um seminarista italiano, a pedido do bispo 

de Cagliari, assim completamos o ano com 14 seminaristas. Foi 

um ano positivo, um grupo bom, que da esperança à nossa dio-

cese. Durante a festa de São Bonifácio, o  seminarista Weliton 

foi admitido as ordens sacras, no mês de outubro o seminarista 

Augusto foi ordenado diácono e na comemoração dos 369 anos 

da chegada da imagem de São Bonifácio em São Luís tivemos a 

crisma dos três propedêuticos, já aprovados no vestibular do 

Iesma: Ricardo, Renato e Gabriel. No mesmo dia o seminarista 

Diomar foi admitido as ordens sacras, os seminaristas Jailson e 

Matheus foram instituídos leitores e os seminaristas Danrlley e 

Werbeson instituídos acólitos. Muitas graças recebemos e por 

isso o nosso muito obrigado a Deus. Agora chegou o tempo das 

férias de nossos seminaristas, momento oportuno de  voltarem 

para suas comunidades de origem, e ficar um tempo perto de 

suas famílias que são peças fundamentais no processo formati-

vo. A retomada do ano seminarístico está prevista para o final 

do mês de janeiro de 2022. O número de seminaristas em nossa 

casa de formação certamente próximo ano irá crescer, teremos 

16 no São Bonifácio, 1 na síntese vocacional e 1 no seminário 

propedêutico. Pedimos a todos que continuem orando e acom-

panhando-nos com o carinho e orações para podermos dar con-

tinuidade na formação de bons presbíteros segundo o coração 

de Deus que se configuram a Cristo Bom Pastor. 

Pe. Giuseppe 

PIX: SEMINARIOVIANAMA@GMAIL.COM 
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Retiro espiritual inicio ano 

Assembleia seminarística  

Abertura ano propedêutico  

Produção círios pascais 

Acolhida de Diomar e Augusto 

Abertura ano de S. José 

Visita a D. Xavier bispo emérito 

Festejo de S. José em Penalva 
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O ano de São José 
No dia 08 de dezembro de 2020 o Papa Francisco anunciou em toda Igreja o ano dedicado à São José, que culminará 

no dia 08 de dezembro de 2021. O sumo pontífice tem como intenção fazer com que todos os cristãos católicos voltem o seu olhar para 
a importante figura desse santo. Celebrar São José, nos ajuda a contemplar a beleza de sua vida e missão e nos faz perceber que sua 
acolhida e disposição em viver a vontade de Deus, com sua família, nos inspiram a dizer o nosso sim a Deus pela vivência da fé e pelo 
testemunho do amor. 

São José com coração aberto à vontade de Deus, acolhe Maria sem colocar condições prévias, ele confia nas palavras 
do anjo ditas em sonho (Mt 1, 21). A nobreza do seu coração o faz abraçar com caridade aquilo que aprendeu com a lei, e hoje, nos dias 
atuais onde é visível e se torna constante a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura e 
modelo de homem respeitoso e cuidadoso que, mesmo não dispondo de todas as informações, decide lutar pela honra, dignidade e a 
vida de Maria. Em meio as dúvidas  e dificuldade   que ele passou com Maria, Deus ajudou-o a escolher o melhor, iluminando o seu 
discernimento, para poder tomas as melhores decisões. 
            Diante do grande exemplo da vida de São José, nós como Seminário Maior São Bonifácio da Diocese de Viana não poderíamos 
deixar de viver a proposta do Papa Francisco, de ser uma igreja em saída. Iluminado pelo Espirito Santo, Reitor  da diocese de Viana 
Pe. Giuseppe, juntamente com os seminaristas, tiveram a ideia de realizar todos os dias 19 de cada mês uma peregrinação pelas Igrejas 
que tem como padroeiro São José tanto da Arquidiocese de São Luís e paróquias da Diocese de Viana,  tudo isso para demonstrar por 
meio das celebrações que foram realizadas, a nossa devoção e afeto por este admirável santo que também é patrono universal da Igreja. 
           Que a exemplo de São José, sejamos justos para assim poderrmos abraçar com mais fidelidade aos projetos de Deus, discernindo 
aquilo que Ele quer de cada um de nós e sobretudo, sermos corajosos para sonhar sem medo os sonhos de Deus assim como sonhou e 
fez São José. 

Matheus Silva Gomes e Weliton Silva Barros 

A experiência pastoral 
A pastoral dos seminaristas no ano de  2021 foi um desafio fora 

do comum. Diferente de outros anos o problema foi ocasionado pela 
pandemia da Covid-19. A partir da assembleia do seminário, no início 
do ano, os seminaristas puderam saber quais as paróquias nas quais 
iriam fazer sua experiência pastoral. 

Na paróquia N. S. de Nazaré, em Vitória do Mearim, com o Pe. 
Isaac Góis, foram enviados os seminaristas Werbeson Costa do 3º ano 
da configuração e Wesley Costa Cavalcante do 2º ano do discipulado. 

 Na paróquia N. S. de Guadalupe, no Conjunto Paranã – Paço do 
Lumiar, com Pe. Jozimar Pinheiro Guimarães, foram enviados os 
seminaristas Danrlley Ferreira Araujo do 3º ano da configuração e 
Jailson Barros do 2º ano da configuração. 

Na paróquia N. S. Aparecida da Foz Rio Anil, no Bairro 
Cohafuma – São Luís, com o Pe. José Raimundo Trindade, foram 
enviados os seminaristas Mateus Gomes e Weliton Silva Barros do 2º 
da configuração. 

Na paróquia Santa Clara de Assis, no Bairro Santa Clara – São 
Luís, com o Pe. Leonardo Nascimento Silva, estiveram os 
seminaristas Diomar Pereira da síntese vocacional e Samuel Silva 
Madeiros do 2º do discipulado. No segundo semestre a paróquia pode 
contar com mais 3 seminaristas: Joel de Matos e Érico Rafael do 1º 
ano da configuração e Nicola Petrone, italiano, em experiência 
vocacional. 

 

 PIX: SEMINARIOVIANAMA@GMAIL.COM 

Os seminaristas do 1º ano do discipulado, Filipe Soares 
Gomes, Jairo e Natanael Macedo de Sousa, permaneceram 
no seminário se dedicando aos seus estudos e contribuindo 
de forma particular com a pastoral vocacional da Diocese de 
Viana. 

No 1º semestre vivemos muitas tensões, dentre as quais 
o medo foi um problema constante, tanto dos seminaristas, 
quanto dos que os receberam na pastoral. Diferente do 2º 
semestre onde todos os seminaristas puderam ser vacinados 
contra a Covid-19, bem como a vacinação de modo geral já 
se encontrava mais estabilizada. 

Apesar dos desafios, continuamos firmes na caminhada 
e fomos nos adaptando. No seminário fomos utilizando de 
forma mais intensa as redes sociais como meio de 
evangelização, transmitindo Missas, terços, rifas, live 
vocacional, de modo que o povo de Deus fosse alcançado e 
pudesse dessa forma participar da caminhada seminarística 
mesmo de maneira distante. 

Toda essa experiência pastoral vivenciada em 2021, 
ficará na história, pois demos testemunho de que a Missão 
que Deus nos oferece, tem uma força que ultrapassa nossas 
limitações. Por força e graça do Espírito Santo que nos 
ajudou testemunhar a vida em Cristo em todos os 
tempos,pois,como nos revelas as escrituras, “ o céu e a terra 
passarão, mas as minhas palavras jamais passarão” (Lc 
21,33). 

Que Jesus o Bom Pastor continue conduzindo os passos 
de cada seminarista, que dando seu sim ao chamado de 
Deus, se torne cada dia mais configurados a imagem de 
Jesus o Bom Pastor, sentindo o cheiro das ovelhas como nos 
ensina o Papa Francisco. 

 Danrlley Ferreira Araujo. 
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Seminaristas                       

propedeutas 

Tarde de espiritualidade 

Comemoração 16 anos de fundação do seminário 

avaliação 

Peregrinação nas igrejas de São José 

Ação social “fratelli tutti” 

Encontro vocacional 
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Ação “fratelli tutti” 
O Santo Padre Papa Francisco em sua carta Encí-
clica Fratelli Tutti no capítulo I nos faz uma articu-
lação com os seguintes termos: “Sem pretender 
efetuar uma análise exaustiva nem tomar em con-
sideração todos os aspectos da realidade em que 
vivemos, proponho apenas nos mantermos atentos 
a algumas tendências do mundo atual que dificul-
tam o desenvolvimento da fraternidade universal”. 

De tal modo, nós Seminaristas e Reitor do Seminá-
rio Maior São Bonifácio da Diocese de Viana-ma  
após  termos  realizado o estudo da  Encíclica Fra-
telli Tutti, tomamos a atitude  realizar um gesto 
concreto que de fato pudesse corresponder com a 
vontade de Deus  e com tudo aquilo proposto pelo 
Papa Francisco em sua encíclica. Foi dessa manei-
ra quevsurgiu a ação Fratelli Tutti do Seminário 
Maior São Bonifácio. Através desse gesto concreto 
compartilhamos um pouco da nossa alimentação 
com os nossos irmãos que vivem em situação de 
rua, pessoas que definitivamente não têm o que 
comer. E como diz nosso Papa Francisco, o ato de 
compartilhar o que é seu, é mais que um desafio, 
pois além da ganancia presente na sociedade, a 
falta de solidariedade e amor para com o próximo, 
o individualismo reina, e com isso as pessoas caem 
no esquecimento de praticar a e a fraternidade  e a 
solidariedade. Não obstante, ressalto aqui que to-
das as quintas feiras às 19h: 40mn, nós preparamos 
uma sopa para os nossos irmãos e irmãs que resi-
dem nas ruas de São Luís, como nos retrata Madre 
Tereza de Calcutá: “Temos de ir à procura das 
pessoas, por que podem ter fome de pão ou de 
amizade” amizade”                                                                               

            A festa de São Bonifácio 
 Com muita alegria celebramos o nosso Santo padroeiro de nossa casa de formação São Bonifácio, 

mesmo em tempo de pandemia, onde procuramos ter um cuidado todo especial com próximo. Por essa razão, este 
santo se entregou totalmente por amor ao Reino de Deus, e a missão, tomou como exemplo o nosso grande mestre 
Jesus Cristo. Sendo assim, ele é chamado “Apostolo da Alemanha” por causa de sua audácia em evangelizar os 
povos germânicos. Bonifácio homem de coração sereno, dócil, firme e corajoso. Mas, também com um ardor 
missionário para com o povo germânico, onde foi feito bispo e mártir. Contudo, ele foi um homem de muita oração 
e ação, para assim fortificar a sua vida e missão naquelas terras. Deu exemplo com o seu testemunho e sua vida 
para assim, desempenhar com grande êxito a sua vocação.  

No ano de 2021, foi realizado as festividades de nosso santo padroeiro São Bonifácio, com a 
realização do tríduo que ocorreu entre os dias 14 á 17 de Junho na praça da Bíblia. Foram dias magníficos que de 
alguma forma marcaram a vida da nossa casa de formação. Neste presente ano tivemos a felicidade receber 
algumas comunidades paroquias próximas de nosso seminário, pessoas que vieram de nossas comunidades 
pastorais, como também tivemos a honra de ter a presença de alguns seminários de nosso regional nordeste –5,. 
Deste modo, foi um momento de partilha, com todos os nossos irmãos e irmãs que colaboram com nosso processo 
formativo. 

Todavia, as comunidades deram um brilho todo especial nas noites do tríduo em preparação para a 
grande noite de encerramento, pois sem as comunidades não haveria festa, tivemos a dádiva de estarem celebrando 
conosco alguns reitores das casas de formação que se encontram na cidade de São Luis-MA. Na primeira noite do 
tríduo, a santa missa foi presidida pelo Revmo. Sr. Pe. Leonardo (Pároco da Paróquia Santa Clara). A segunda 
noite do nosso tríduo, foi presidida pelo Revmo. Sr. Pe. Trindade (Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da 
Foz do Rio Anil). Na terceira noite foi presidida pelo Revmo. Sr. Pe. Arlyson Ernesto, Scj.  

No encerramento das festividades do glorioso São Bonifácio,rendemos graças ao nosso Deus, pela 
vida de nosso padroeiro, destacando seu despojamento em prol da missão. Sendo assim, formos agraciados em 
realizar, mas uma vez com magnificência estas noites de festa na praça da bíblia. Na ocasião, a porção do povo de 
Deus reunido em comunidade louvou a Deus elevou  louvores a Deus com muita alegria e devoção. Na última 
noite do tríduo houve a solene celebração Eucarística presidida por sua Ex.a Revma. Dom Evaldo Carvalho dos 
Santos, CM bispo diocesano de Viana. A presença, do nosso pastor nos alegrou nesta noite de encerramento do 
nosso festejo. Nesta mesma noite tivemos a Admissão ás ordens o seminarista Weliton Barros. Portanto, a 
exemplo, de São Bonifácio que com a sua vida soube  ser testemunho  de evangelização dos povos,  que possamos 
seguir o exemplo de vida de São Bonifácio para também nos configurarmos a Jesus Cristo o Bom Pastor. 

Jailson Costa Barros 

PIX: SEMINARIOVIANAMA@GMAIL.COM 

Para muitos, a fome não existe em 
nosso meio, engana-se quem pensa 
dessa maneira, pois, a mesma existe, 
mas se todos pudessem compartilhar 
um pouco do que tens, teríamos um 
jantar ou um almoço para uma pes-
soa. Contudo, a  dificuldade é parti-
lhar o que é seu, mas nos colocar 
diante da vida do próximo também é 
nossa missão. 

Portanto, digo-vos em nome do Semi-
nário São Bonifácio que esta pequena 
experiência tens nos dado bastante 
alegria e de certa forma nos movem a 
sermos mais humanos e reconhecer 
que sempre existem aqueles que ne-
cessitam da nossa ajuda. Entretanto, 
no dia 25/11/2021, em uma das nos-
sas entregas da sopa, fiz uma pesqui-
sa com algumas pessoas que naquele 
local se encontrava, assim perguntei o 
que elas pensavam sobre esse movi-
mento, logo veio à resposta, a mulher 
de olhar triste proferia-me: “olha nós 
ficamos o dia todo pensando nessa 
sopa, pois ela em muitas das vezes é 
o nosso café da manhã, nosso almoço 
e nossa janta, porem se vocês não 
vêm nada disso teremos, mas nós 
agradecemos a Deus do mesmo jeito 
que agradecemos quando temos, pois 
a vida é feita de momentos bons como 
esses agora e de momentos ruins, 
aquilo que vamos passar ainda no 
longo processo desta vida’’.  

Por fim, em Filipenses 4:12, temos a se-

guinte citação: “Sei o que é passar necessi-

dade e sei o que é ter fartura. Aprendi o 

segredo de viver contente em toda e qual-

quer situação, seja bem alimentado, seja 

com fome, tendo muito, ou passando neces-

sidade’’. E assim sabendo nós da necessi-

dade do próximo, vamos voltar o nosso 

olhar para eles e ajuda-los como podemos.  

Werbeson Costa                                                                               
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Festejo padroeiro 

Peregrinação igrejas de São José 

Live beneficente do padroeiro 

Inauguração fonte do Bom Pastor 

Encerramento festejo                                                         

São Bonifácio 

Fogueira de São João 

Encerramento primeiro semestre 
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Augusto César diácono 
No dia onze de outubro de 2021 a Diocese de Viana  

se alegrou  com a ordenação diaconal do seminarista Augusto 
César de Santana Salgueiro, filho de Júlio Francisco 
Salgueiro e Lucicleide Maria de Santana, nasceu na cidade de 
Cabo de Santo Agostinho - Pe no seio de uma família cristã. 
Em sua paróquia de origem chamada paróquia Cristo Rei 
recebeu os sacramentos de iniciação à vida cristã: Batismo, 
primeira Eucaristia e Crisma.   

Realizou seu processo formativo no seio da 
Congregação da Missão - Padres Lazaristas.  Fez experiência 
pastoral na cidade de Fortaleza nas paróquias de São 
Francisco de Assis bairro vila Velha, paróquia São Pedro 
Quintino Cunha e paróquia Santo Antônio Jardim Iracema. 
No ano de 2012 fez o curso propedêutico na Faculdade 
Católica de Fortaleza, depois entre os anos 2013 á 2016 
concluiu sua primeira graduação em Serviço Social através da  
Faculdade Cearense em Fortaleza-Ce.  

Entre os anos 2017 á 2020 terminou seu curso de 
bacharel em Teologia também pela Faculdade Católica de 
Fortaleza, em seguida fez sua pós- graduação em pedagogia 
catequética na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 
dando continuidade  nos seus estudos e através do ensino a 
distância  concluiu seu curso de licenciatura em filosofia na 
Faculdade Claretiano.  

Em fevereiro de 2021 Augusto chega á Diocese de 
Viana, realizando por pouco tempo uma nova experiência 
pastoral na paróquia de Penalva-Ma e ao mesmo tempo 
colaborava nos trabalhos sociais da Fazenda do Amor 
Misericordioso, onde passou a residir e acompanhar mais de 
perto essa obra social de nossa querida diocese de Viana. 
Realizou também uma experiência pastoral na paróquia São 
Sebastião na cidade de Matinha Ma, porém, dedicou mais 
tempo para ajudar nos trabalhos sociais da Fazenda do Amor 
Misericordioso. 

Nos alegramos como Igreja particular da Diocese de 
Viana, e seguimos orando para que esse  nosso irmão através 
da graça sacramental possa  se configurar a Cristo Bom Pastor 
tornando-se servo de todos. 

Diomar Pereira da Silva Junior 

Agradecimento aos                
benfeitores 

Estimados irmãos e irmãs, benfeitores de 

nosso Seminário Maior São Bonifácio da 

Diocese de Viana, é com imensa alegria que 

externamos a nossa gratidão a cada um de 

vocês que durante todo esse ano, mesmo 

ainda, vivenciando os desafios devido à 

pandemia de Covid-19, não mediram esforços 

para nos ajudar materialmente e 

principalmente espiritualmente com suas 

fervorosas e autênticas orações. 

 Somos gratos a Deus por sua 

participação em nosso processo formativo. 

Verdadeiramente o amigo é aquele que 

conhece, que cuida, se preocupa e que ama. É 

esta experiência que concretiza os benfeitores 

do seminário, a partir da doação de si, como 

sinal da fraternidade que solidifica a nossa 

amizade e possibilita o sustento da nossa 

casa de formação. 

 Sob a proteção constante da Sagrada 

Família, o Senhor abençoe a fidelidade com 

que você colabora para com as vocações. 

Continue conosco, rezando e nos ajudando! 

Erico Rafael 

A Ordenação Presbiteral do Diácono 

 Augusto César de Santana Salgueiro,                    

pela imposição das mãos de Dom Evaldo Carvalho 

dos Santos, 

está marcada para o dia 21 de abril 2021, às 19h,  

na paróquia Cristo Rei (bairro Cohab) na cidade de 

Cabo de Santo Agostinho (PE).  

Convidamos todos a acompanhar com muitas                  

orações por ele e pelas vocações. 

PIX: SEMINARIOVIANAMA@GMAIL.COM 
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Conselho de formação 

Terço vocacional em família 

Adoração da quinta feira 

Encontro com o diretor espiritual da casa 

Participação ao Formise Nacional 

Aniversários 

Live vocacional 
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O Seminário propedêutico 

O jubileu da diocese - rumo aos 60 anos de existência 

PIX: SEMINARIOVIANAMA@GMAIL.COM 

“Diga a este povo: Avance!” Ex 14, 15 

Guiados pelo tema: “60 anos de missão, comunhão e participação” e pelo 
lema: Avancem para águas mais profundas (cf. Lc 5, 4) toda a Diocese de Viana se 
regozija em comemorar os seus 60 anos, e para nós, Seminário Maior São Bonifácio é 
com grande satisfação que nos unimos para reavivar o sentido de pertença a nossa Igreja 
Particular. 

 Queridos irmãos e irmãs, este é, com certeza, o tempo propício para olharmos 
pelo retrovisor da vida, afim de reforçar a caminhada e vencer novos desafios! Por isso, 
celebrar um Jubileu como esse é honrar todas as pessoas que colaboraram para instaurar 
a nossa identidade como Diocese em terras maranhenses, e brasileiras. Desse modo 
fazemos memória do Papa (hoje santo) João XVIII, que movido pela ação do Espírito 
Santo despontou de Roma, seu pensamento amoroso para essa terra de grandes lagos e 
colinas afim de, em 30 de outubro de 1962 assinar a bula Christi Fidelium concedendo a 
criação da nossa amada Diocese. A partir daí são exatos 59 anos de expansão do 
evangelho sob a ordem de nossos seis bispos, cuja função sempre foi de unir e defender 
seu opulento rebanho! Mas vale também ressaltar os nomes de tantos homens e 
mulheres, uma verdadeira multidão de convictos, brasileiros e estrangeiros, que de 
gestos pequenos e grandes impulsionaram a expansão do evangelho em nossas terras, 
tais como Padre Manoel Arouche que a exemplo de São João Batista preparou o 
caminho para a realização desse sonho. 

Por fim, estimados irmãos e irmãs, membros da nossa grande família 
diocesana, envolvidos numa verdadeira comunhão e na mesma santa expectativa, 
cumpramos com a ordem do Senhor para avançar em seu nome com o firme propósito 
de construir seu Reino de amor, justiça e paz!  

Que Deus nos dê coragem e discernimento necessário para essa nobre missão 
que acontece sob a vista bondosa da Mãe de Deus, Senhora da Conceição e de todos os 
padroeiros de nossas paróquias. Que seja um jubileu bem participado, de verdadeira 
comunhão, realizado por mim, por você e por todos nós! 

 
 

Samuel Silva Medeiros 
 

O ano propedêutico foi um ano em que 

tivemos a graça de aprender muito sobre 

viver em comunidade, enfrentando o 

medo, a cólera e os demais desafios que 

surgem na comunidade. Somente viven-

ciando o tempo de preparação que, de 

fato, se deixarmos moldar pelo voz do 

Espírito, vamos nos conhecendo e expe-

rimentando os frutos que logo chega. O 

propedêutico é isto. É preparar-se para a 

responsabilidade, isto é, autoformar-se. 

Nesse ano de preparação de vida pasto-

ral, espiritual, comunitária, intelectual, 

percebemos o quanto podemos melhorar 

humanamente para melhor servir e amar 

a Igreja de Cristo. “Quando somos aber-

tos a formação, não somos os mesmo” 

 Nesse pensamento, o ano propedêutico 

ajuda-nos no discernimento e também na 

formação da pessoa, apontando a ela suas 

limitações que precisam ser trabalhadas e as 

virtudes que precisam ser aperfeiçoadas. 

Tudo está voltado para a autenticidade do 

ser humano, isto é, buscar a santidade sem 

perder sua identidade. E o tempo propedêu-

tico nos ajuda a reconhecer, seja na conver-

sa pessoal com o formador, seja nas pasto-

rais. O ano propedêutico é de suma impor-

tância, pois nos preparar para um grande 

mar de responsabilidades, por isso deve ser 

vivido proveitosamente, sem perder a sua 

essência. 

Gabriel Conceição 

Os nossos seminaristas pro-

pedêuticos há três anos são 

acolhidos no Seminário São 

João Maria Vianney da Ar-

quidiocese de São Luís. O 

atual reitor é o Padre Rodri-

go Gutemberg e juntos aos 

nossos três jovens: Ricardo 

do povoado Santa Cruz em 

Conceição do Lago Açu, Ga-

briel da paróquia de Santa 

Rita e São Francisco em Bu-

riticupu, e Renato do povoa-

do Coque em Vitória do Mea-

rim, estão 3 seminaristas de 

São Luís: Inácio, Gabriel e 

Carlos Eduardo. Agradece-

mos de coração dom Belisá-

rio e hoje dom Gilberto pela 

possibilidade dessa parceria 

que nos permite preparar os 

nossos jovens ao seminário 

maior.  
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Pastoral Santa Clara 

Pastoral Paranã 

Pastoral Cohafuma 

Pastoral Vitória do Mearim 

Manutenção da casa 

Doações dos benfeitores 

Visita às famílias dos seminaristas 

Lazer 

Formação OSIB por ano de formação 
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Os 369 anos da estatua de São Bonifácio 
A relíquia mais antiga do museu de arte sacra de São Luís é a estatua que representa o 

santo bispo mártir São Bonifácio, padroeiro do nosso seminário. A mesma imagem chegou 

no Maranhão no dia 2 de dezembro 1652, entregue pelas mão do papa Urbano VIII aos 

sacerdotes da Companhia de Jesus. Depois de trinta e um anos (1683) foi enviada no terri-

tório da atual cidade de Viana onde ficou até o ano 2007. A estatua, que no meio do peito 

guarda a relíquias “ex corpore” do santo, foi o marco inicial da missão dos Jesuítas na 

aldeia de Nossa Senhora da Conceição do Maracu e em vários modos e lugares acompa-

nhou a evangelização das terras da baixada maranhense que hoje fazem parte da diocese 

de Viana. Quando no ano 2005, foi fundado o seminário maior da mesma diocese, na cida-

de de São Luís, dom Xavier, então bispo titular, quis dedica-lo a São Bonifácio. A ima-

gem, depois do restauro, foi doada ao Museu de Arte Sacra da Arquidiocese para ser me-

lhor conservada e admirada. A partir do ano passado (2020), decidimos de comemorar a 

data da chegada da estatua na “ilha” como dia festivo da nossa casa de formação. Pedimos 

que a imagem pudesse ficar na catedral da Sé durante a celebração da Missa presidida pelo 

bispo de Viana e com muita alegria o nosso pedido foi acolhido.  Este ano, tivemos que 

transferir a data ao dia 6 de dezembro, (dia 2 a comemoração dos 100 anos de elevação da 

diocese a arquidiocese de São luís não permitiu).  Durante a celebração presidida por dom 

Evaldo, concelebrada pelo padre reitor junto com outros sacerdotes e o diácono Augusto, 

os seminaristas propedêuticos: Gabriel, Renato e Ricardo receberam o Sacramento da 

Crisma, o seminarista Diomar foi admitido as Ordens Sacras, os seminaristas Jailson e 

Matheus foram instituídos Leitores e os seminaristas Danrlley e Werbeson Acólitos. Uma 

festa bonita com a presença de familiares, amigos, seminaristas que quis também encerrar 

o ano seminarístico 2021. Assim celebramos os 369 anos da chegada da imagem de São Bonifácio no mesmo lugar geográfico 

onde chegou no ano de 1652, naquela que era a igreja de Nossa Senhora da Luz que hoje deixou espaço à Catedral Metropolita-

na dedicada a Nossa Senhora da Vitória.  

      Joel De Matos 

PIX: SEMINARIOVIANAMA@GMAIL.COM 

O Sínodo 2021-2023 foi convo-

cado pelo Papa Francisco e é 

considerado a maior atividade 

realizada pela instituição desde o 

o Concílio Vaticano II, que ocor-

reu no início da década de 1960, 

e promoveu transformações na 

forma de atuação da Igreja.  

O que é processo sinodal? Indica o caminho 

que os membros do Povo de Deus percorrem 

juntos. Remete, portanto, para o Senhor Jesus 

que se apresenta a si mesmo como «o cami-

nho, a verdade e a vida» (Jo 14,6), e para o 

fato de os cristãos, seguindo Jesus, serem cha-

mados nas origens «os discípulos do cami-

nho» (cf. At 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).  

O que é sinodalidade na Igreja? 

A sinodalidade, termo que significa 

"caminhar juntos", é algo de fundamen-

tal importância para a Igreja e tem sido 

posto no centro das discussões do ma-

gistério do papa Francisco. Ao falar 

de sinodalidade é comum confundi-la 

com colegialidade episcopal ou com o 

evento do Sínodo dos bispos e seu pro-

cedimento operativo.  

Também a nossa diocese de Viana par-

ticipa do Sínodo, junto com todos as 

católicas e os católicos do mundo.  

Tivemos a abertura a nível diocesano e 

paroquial e agora todos somos chama-

dos a colaborar para que, como disse o 

Papa Francisco possamos ajudar a cons-

truir não outra Igreja mas uma Nova 

Igreja.  

Vamos acompanhar também com ora-

ções este processo, invocando o Espíri-

to Santo sobre todos os participantes e 

que o compromisso de todos seja pela 

construção de uma igreja renovada se-

gundo o coração de Deus. 

A redação 
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Formação por etapas do discipulado e da configuração 

Abertura Jubileu da diocese de Viana (1962-2022) 

Encerramento peregrinação igrejas de São José 

Formação com o reitor 

Encerramento propedêutico 

Encerramento do ano  ritos vários seminaristas 

369 anos da chegada da imagem de 

São Bonifácio no Maranhão 

Ordenação diaconal do sem. Augusto César 



 
 

Feliz Natal e um Próspero 2022 

Desejo um abençoado e Feliz Natal a todos! Que o Menino 
Jesus encontre espaço em vossos corações e os conduza 
pelos caminhos da Salvação! Um forte abraço e contém 

sempre com minhas orações!    

                                   Danrlley  

“Veio para curar os olhos do nosso interior, para que, uma 
vez curados, nós, que antes éramos escuridão, nos 
convertêssemos em luz no Senhor. E assim, ao olhar para ela, 
pudéssemos resplandecer em toda sua claridade.” (Santo 
Agostinho - Sermão 195, 3) 

 A todos os nossos irmãos e irmãs, faço votos de um 
feliz e santo Natal. Que o menino Jesus habite em nossos 
corações e nos ajude a compreender a grandiosidade do 
mistério que celebraremos, o filho De Deus, o Verbo 
encarnado. Boas festas!     

     Erico Rafael  

“Habite ricamente em vós a Palavra de Cristo; ensinai e acon-
selhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, 

hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no 
coração” (Colossenses 3:16). 

E nesta certeza da dádiva em nosso coração de termos o mag-
nífico mérito de celebrarmos o nascimento de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Desejo-vos a todos os nossos benfeitores que a 
luz do que vai nascer irradia plenamente o vosso espírito e 
que todos possam ter um natal mais que especial recheado de 
paz, saúde e muito amor, feliz natal e um próspero ano novo. 

Werbeson    

“Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo”. ( Mt 2, 
2). Novamente surge à estrela, a esperança chega para junto 
de nós, é o Cristo que deseja renascer em nossos corações. 
Que esse seja o nosso principal anseio neste Natal, deixar 

que o Senhor faça parte da nossa vida, do nosso lar e princi-
palmente da nossa Família, para que ela seja igualmente a 
família de Nazaré. Desejo de todo coração um feliz natal 

cheio de paz, amor e alegria e um próspero ano novo repleto 
de muita luz. 

Matheus 

Jubilosos com grande alegria, acolhamos aquele que vem 
para nos tirar da escuridão do pecado e da morte. Pois “o 
povo que andava nas trevas, viu uma grade luz” (Isa 9,1). 
Deus se revela para nós no advento do Natal através do 

nascimento de Jesus. Agora não andamos mais nas trevas, 
pois do Céu surgiu uma luz que vem iluminar a todos. É 

nessa alegria do Natal que venho agradecer a cada benfeito, 
pelas orações e por suas generosas contribuições ao nosso 
seminário. Desejo a cada um de vocês, um Natal abençoa-

do cheio de esperança e fé, que o menino Deus que vai 
nascer, cresça em vossos corações. Feliz Natal e um ano 

novo cheio de Paz, saúde e muito amor. 
 

Weliton   

O Natal é a ternura do passado, o valor do presente e a esperan-
ça de um futuro melhor. É comungar com as pessoas que ama-
mos a fartura e o amor que nos foi dado pelo sacrifício de um 
homem que nasceu menino e subiu aos céus para sentar-se ao 

lado do criador. É o desejo mais sincero de que cada coração se 
encha com bençãos ricas e eternas e que cada caminho nos leve 

à paz. 

Aqui deixo o meu abraço fraterno e muita energia positiva para 
todos. Que o Natal de todos vocês seja maravilhoso e que o 

Ano Novo comece com o pé direito. 

Felicidades, Boas Festas e um Feliz Natal. 

Jairo  

“Mas tu, Belém de Éfrata, pequena para estar entre as tri-
bos de Judá, de ti, para mim, sairá o que há de ser o domi-
nador em Israel. Suas origens são desde tempos antigos, 
desde dias longínquos”. (Mq 5, 2). Caríssimos irmãos e 
irmãs, estamos próximos de celebrar o nascimento de Je-
sus. Sendo assim, quero externar e agradecer por cada um 
de vocês que ajuda esta cada de formação. Dito isto, faço 
votos de um santo natal, de muita paz, prosperidade e saú-
de. Boas festas e um abençoado natal a todos.  

Jailson  

Mais um Natal se aproxima e um ano novo, o que temos fei-

tos até agora? Será se temos realizado os nossos sonhos? E 

Cristo, se fez presente em nossos corações? Amados irmãos 

e irmãs, que neste Natal possamos deixar Cristo nascer em 

nossos corações, nos enchendo de amor, de paz e de esperan-

ça. E que neste novo ano possamos ser mais fraternos, cari-

dosos, generosos. Por fim, vos desejo um Feliz Natal e um 

Ano Novo com muitas realizações e sucesso! Boas Festas! 

Natanael  

Irmãos e irmãs, que o Menino Jesus, com sua luz e seu 

brilho, nasça em nossos corações trazendo muita alegria 

em nossas famílias. Que cada vez mais ele seja o Senhor 

de nossas vidas e assim possamos ser sinal e luz na vida 

das outras pessoas. É com este sentimento amoroso que 

desejo a todos, um feliz natal e um prospero ano novo. 

Felipe  

Que a estrela principal do Natal, que é  Cristo o Senhor, 

seja uma luz a brilhar em nossas vidas. Feliz Natal!                             

Deus vos  abençoe! 

Diomar Junior 

 É tempo de conjugar o verbo ‘esperançar’ em nossas 

vidas! Que o Menino Deus, a essência do Natal, nos batize 

com uma fé inabalável diante das más notícias. Rogo paz 

ao teu coração nesse tempo oportuno para sermos invictos 

Naquele que veio ao mundo para nos salvar! Feliz natal e 

um próspero Ano Novo!                                           Sanuel 

No ano de São José Patrono das famílias, quero desejar um feliz e santo Natal  e um próspero ano novo a todos os nossos familiares, 

amigos e benfeitores. Que Maria santíssima e São José estejam sempre em nosso lado intercedendo por todos. Que o Senhor  esteja 

sempre a frente para nos mostrar o caminho certo, ao nosso lado para nos abraçar e proteger,  esteja sempre em nós salvando-nos e 

amaparando-nos. Que o Senhor seja nosso  consolo  nos momentos de tristeza e tribulações defedendo-nos e abençoando-nos sempre. 

Feliz Natal!                Wesley 

Desejo a todos um feliz Natal com saúde e paz.. 

Joel 


