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VOCAÇÃO: GRAÇA E MISSÃO 
 
 Entre este ano e o próximo (2022-
2023), a Igreja no Brasil viverá a bonita 
experiência de celebrar mais um ano vo-
cacional. 
 O referido ano vocacional se pro-
põe a promover a cultura vocacional nas 
comunidades eclesiais, nas famílias e na 
sociedade. Promover a cultura vocacional 
significa exatamente criar um ambiente 
favorável para despertar todas as voca-
ções como graça e missão a serviço do 
Reino de Deus. Tal iniciativa parte do 
pressuposto de que é preciso cuidar bem 

do terreno onde se deve cultivar a semente da vocação. Sabemos 
que em tempos passados a Igreja conseguia marcar a vida do 
povo com a sua influência, o mesmo já não acontece mais na 
atual realidade em que a cultura moderna consegue impor com 
grande poder sua influência com valores contrários àquilo que os 
cristãos creem e propõem para a vida pessoal e social. Por outro 
lado a mentalidade urbana supervaloriza o subjetivismo e o indi-
vidualismo.   É em meio a esse ambiente que somos chamados 
promover a cultura vocacional, testemunhando os valores cris-
tãos de forma criativa e eficaz, apontando um estilo de vida ab-
negado e aberto ao serviço dos irmãos em vista da construção de 
um mundo de fé, justiça e solidariedade que manifeste a presen-
ça amorosa e providente de Deus no meio do povo.  Se o mundo 
contemporâneo, de maneira geral, está marcado pela forte ten-
dência ao individualismo, que leva ao fechamento diante do ou-
tro, a cultura vocacional se propõe a gerar condições de possibi-
lidades para a pessoa “olhar para além das suas comodidades, 
seguranças e compensações que reduzem o horizonte, para se 
abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna”. 
(FT, 55).   Construir uma cultura vocacional não é tarefa 
fácil. Esse ano vocacional precisa do engajamento e do compro-
misso de todos: benfeitoras, formadores, seminaristas, padres e 
todo o povo de Deus. É necessário que todos os fiéis sejam e se 
sintam vocacionados e responsáveis pela vida da Igreja. 
 A cultura vocacional será fruto portanto de nossa fé e de 
nossa ação compartilhada. Sejamos pois instrumentos nas mãos 
de Deus nesse grande itinerário vocacional, em âmbito pessoal, 
familiar e comunitário, intensificando a prática da oração pelas 
vocações e manifestando ainda mais o nosso apoio. 
 Não estamos esperando “encher” nosso seminário no 
final desse ano vocacional, o que se espera é “corações ardentes 
e pés a caminho”, seminaristas, padres, religiosos e leigos mais 
conscientes de que a vocação recebida como graça de Deus, de-
ve ser traduzida sempre em missão.  Não posso finalizar 
esse simples artigo sem antes expressar em meu nome e em no-
me da Diocese de Viana, o nosso mais profundo agradecimento 
por todos os benfeitores e benfeitoras, padres e paróquias pela 
ajuda financeira para o custeio do Seminário São Bonifácio. 
 Agradecemos-lhes, de coração, pedindo a Nosso Senhor e 
a São Bonifácio que os recompense com abundantes graças. 
Contem com as nossas orações nas suas intenções! 
 Que a luz do Menino Deus, mais brilhante que o dia, se 
difunda no futuro e oriente os nossos passos no seguimento de 
Cristo e nos caminhos da paz! Um Natal abençoado e um feliz 
Ano Novo a todos e a todas! 
 
 

Dom Evaldo Carvalho dos Santos, C.M 

 

 

GRAÇAS A DEUS 

 Depois de dois anos ator-

mentados pelo vírus da covid19, 

que complicou, também, os ritmos 

dos seminário, neste 2022 consegui-

mos retomar as atividades com 

“normalidade”. A nossa comunida-

de contou com a presença de 15 

seminaristas no primeiro semestre, 

mais um da diocese de Cagliari 

(Itália) por uma experiência missio-

nária que terminou no mês de agosto. No seminário propedêuti-

co, que continua em parceria com a arquidiocese de São Luís, 

somente o jovem Júlio César, a pandemia influiu também na 

pastoral vocacional, que ainda uma vez confirma que se se se-

meia pouco, pouco se recolhe. Focamos muito sobre a dimen-

são humana e afetiva, com o suporte de psicólogos e pedagoga, 

ajudando os formandos no autoconhecimento, para poder ter 

alicerces mais firmes que preparem a enfrentar tempos que se 

tornam sempre mais complicados. Na dimensão espiritual, o 

padre Crispim, da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Co-

ração, desenvolveu um percurso espiritual comunitário e acom-

panhou no discernimento pessoal com continuidade e muito 

carinho. A dimensão pastoral-missionária voltou aos ritmos pre-

pandemicos com presença em três paroquias da arquidiocese de 

São Luis e uma da nossa diocese de Viana. Querendo vivenciar 

as encíclicas de Papa Francisco “Fratelli tutti” e “Laudato Sii’” 

continuamos a preparação e distribuição da sopa aos empobre-

cidos da rua todas as segundas feiras e começamos a coleta se-

letiva em respeito do meio ambiente e da criação dom precioso 

de Deus que somos chamados a  preservar. A dimensão acadê-

mica ficou quase completamente aos cuidados do IESMA, que 

no ultimo ano, mudou de diretoria. Com todos estes elementos 

conseguimos viver bem como comunidade, ajudando-nos uns 

aos outros a crescer como pessoas e como grupo. No final do 

ano “entregamos” os seminaristas Werbeson e Danrlley à dioce-

se para o tempo de síntese vocacional, antes da ordenação dia-

conal. O seminaristas Matheus pediu um tempo para discernir 

melhor a vontade de Deus sobre sua vida. Agora chega o tempo 

das férias, do descanso e começa o tempo de formação nas pró-

prias famílias e comunidades de origem até o final de janeiro. O 

próximo ano teremos no total 20 seminaristas: 5 no seminário 

propedêutico, 11 no seminário São Bonifácio, 2 na síntese vo-

cacional discipular, 2 na síntese vocacional configurativa. Será 

o Ano Vocacional Nacional, que em nível de diocese, tem uma 

ampla programação (cf. pag. 6)  que esperamos desperte muitas 

vocações sacerdotais, religiosas, matrimonias e leigas para o 

serviço na Igreja e o anuncio do Reino de Deus, por isso conta-

mos com as orações e o carinho de todos. Antes de saudar-nos, 

quero agradecer todas e todos que ajudaram e ajudam com ora-

ções, doações e atenções, ainda uma vez, garantindo de lembrar

-vos em nossas orações cotidianas. 

Pe. Giuseppe 
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Em 2016, Danrlley Ferreira Araujo e Werbeson Costa iniciaram 

um caminho formativo no Seminário São Bonifácio da diocese 

de Viana – MA. Uma trajetória de 7 anos dividido em duas par-

tes: 3 anos de “discipulado” e 4 anos de “configuração”. A pri-

meira parte tem como característica o seguimento permanente a 

Jesus e o estudo dos ensinos filosóficos. A segunda parte é ca-

racterizada pela configuração a Jesus Cristo Bom Pastor e o es-

tudo da Teologia. Danrlley é da paróquia Santo Antônio em San-

ta Inês - MA, e Werbeson é da Paróquia N. S. da Conceição em 

Bela Vista - MA. Ambos carregam consigo a experiência do 

seminário em 2016 que reinaugurou depois de muito tempo pa-

rada pois não tinha padre para a função de reitor. Padre Giusep-

pe Luigi Spiga se disponibilizou a esta linda e dificultosa missão 

de formar novos padres para a Igreja. No início foi um grande 

desafio, pois a questão financeira era bastante precária. E não 

tinham perspectiva de vocação para a diocese. Foi aí que em 

2016 o reitor e os 6 seminaristas da época fizeram animação 

vocacional em toda a diocese de Viana. Todos os finais de sema-

na iam a uma paróquia diferente fazer propaganda vocacional. 

Foi um momento muito fecundo para nós e para as paróquias da 

diocese que despertaram vocações. No ano seguinte em 2017, o 

seminário colheu os frutos, pois foram vários jovens que entra-

ram e fizeram a experiência seminarística. Uns permaneceram e 

outros buscaram novos horizontes. Danrlley e Werbeson sempre 

perseveraram no chamado que Deus os fez com muita alegria e 

intensidade. Em 2018, os dois concluíram a etapa do discipulado 

e se formaram em filosofia. Em 2019, os dois se separaram, 

Danrlley iniciou a etapa da configuração em Belo Horizonte – 

MG e Werbeson continuou sua formação nas terras maranhen-

ses. Mas em 2020, a formação foi surpreendida pela pandemia 

da Covid 19. E em junho do mesmo ano Danrlley retorna as ter-

ras maranhenses, onde juntamente com Werbeson foram admiti-

dos as ordens sacras no dia 29 mesmo ano. Desde então os dois 

continuaram juntos se formando em terras maranhenses. No en-

tanto, Danrlley continuou online os estudos pela PUC – Minas e 

Werbeson presencial pelo IESMA. No mesmo ano 2020, no dia 

3 de dezembro, por ocasião da memória da chegada da imagem 

de São Bonifácio em terras maranhenses, os dois recebem o mi-

nistério do Leitorato. No dia 6 de dezembro de 2021, Danrlley e 

Werbeson receberam o ministério do Acolitato. Assim, em 2022, 

iniciaram o último ano de teologia com todos os ministérios an-

tes do sacramento da Ordem. É importante ressaltar que durante 

esses 7 anos eles foram bem formados nas dimensões espiritual, 

pastoral-missionária, humana-afetiva, intelectual e a comunitária 

que é base para as outras dimensões.  

Vivenciaram muitos momentos como de retiros espirituais, missão 

nas paróquias na Semana Santa, Missão nas paróquias no mês de 

julho, Ação missionária dos seminaristas a nível  regional, além da 

pastoral-missionária feita todos os finais de semana numa paró-

quia específica, seja na diocese de Viana, seja na Arquidiocese de 

São Luís. Também vivenciaram muitas formações que OSIB pro-

porcional e que contribuiu muito em suas vidas como seminaristas 

e como futuros padres segundo o coração de Deus e que carrega si 

o cheiro das ovelhas. Futuros padres que carregam no seu agir a 

figura do Bom Pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Eles 

puderam contar com muitos amigos que os ajudaram, os benfeito-

res, que irmãos seminaristas, a cozinheira de mão cheia, a Erica, e 

o reitor e pai padre Giuseppe que sempre foi um formador presen-

te que caminha junto com os seus seminaristas e os ajuda sempre 

em suas necessidades. 

WERBESON 

COSTA 

DANRLLEY                      

F. ARAUJO 

TRAJETORIA VOCACIONAL DE                   

DANRLLEY E WERBESON 
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Neste ano de 2022, nossa amada diocese teve a 
graça de realizar duas ordenações. A ordenação  
do nosso irmão Diomar Pereira da Silva Junior 
e a ordenação presbiteral de Augusto César, 
ambos chegaram recentemente na diocese de 
Viana, com o mesmo objetivo, porém viveram 
experiências diferentes e, enriquecedoras, que 

amadureceu cada vez mais suas vidas vocacio-
nais. Diomar chegou em Março de 2021 para 
uma experiência de acompanhamento vocacio-
nal no seminário São Bonifácio auxiliado pelo 
Reitor Padre Giuseppe Luigi Spiga.  

 A missão da Igreja realiza-se no 
anúncio do Reino de Deus visando 

renovar a fé de todos os batizados e transformar injustiças que ferem a digni-
dade humana. De acordo com o Documento de Aparecida: “Cumprir essa 
missão não é tarefa opcional, mas parte integrante da identidade cristã” (DA, 
n. 144). Tendo em vista a dimensão missionária como parte integrante da 
formação presbiteral, ao longo de todo este ano realizamos além das ativida-
des pastorais, experiências missionárias em cidades de nossa diocese e em 
outras circunscrições que nos possibilitaram uma melhor vivência nesse âm-
bito.  

Vale-se destacar, a missão de Semana Santa em que cada seminaris-
ta fora enviado as paróquias do nosso território diocesano, desenvolvendo 
atividades, contribuindo pastoralmente e espiritualmente com cada realidade, 
possibilitando também, conhecer os padres e fazer fraternidade durante a 
Semana Maior. Não tão distante, dos dias 03 a 10 de julho, antes das férias, 
foi realizado em Vitória do Mearim na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré as 
Santas Missões Populares que é uma iniciativa das paróquias, comunidades 
para firmar e fortalecer a sua própria fé e, também, uma maneira de se cons-
cientizar, como um jeito novo de evangelizar hoje.  

Por último, entre os dias 13 e 16 de outubro, com a presença de 108 
seminaristas do Regional Nordeste V, aconteceu a XII Ação Missionária dos 
Seminaristas na Paróquia São Matias e na Área Pastoral Nossa Senhora Apa-
recida, ambas na cidade de Alcântara, que faz parte da Diocese de Pinheiro-
MA. A cada ano uma paróquia das doze dioceses do Maranhão acolhe o 
evento com o objetivo de impulsionar o Espírito Missionário no futuro clero 
do Maranhão, colaborando no conhecimento amplo do território de missão 
que existe no Regional e promovendo uma ação evangelizadora efetiva junto 
ao povo de Deus. 

Erico Rafael C. Correa 
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Neste período, aprofundou tam-
bém sua dimensão intelectual 
fazendo pós-graduação em gestão 
empresarial, de igual modo, exer-
ceu suas atividades pastorais na 

paróquia Santa Clara de Assis.  
Após todo este percurso feito, foi 
aprovado pelo conselho de forma-
ção para receber o rito de admis-
são as ordens sacras em dezembro 
de 2021 na catedral na Catedral 
de São Luís. Assim, chegando o 
ano de 2022, a experiência foi 
muito mais prática e desafiadora, 
enviado pelo Bispo à paróquia 
São Vicente de Ferrer para viver 
sua Síntese Vocacional, Diomar 
conheceu a realidade da nossa 
diocese de Viana, na missão, no 
serviço e na convivência com o 
povo, em cada celebração, forma-
ções e visitas feitas em diversas 
comunidades, seu chamado cada 
vez mais se concretizou. No dia 4 
de Novembro deste ano de 2022, 
foi ordenado diácono para a ale-
gria da diocese de Viana, que teve 
como tema de sua ordenação: 
Com os olhos fixos em Jesus. O 
diácono deve sempre manter o 
olhar direto para aquele que cha-
ma e confiar naquilo que está a 
sua frente, isto é, o Cristo.  A se-
gunda ordenação foi presbiteral, 
de Augusto César de Santana Sal-
gueiro que aconteceu na paróquia 
Cristo Rei  no Cabo de Santo 
Agostino (PE).   

Augusto Cesar chegou em Fevereiro de 
2021 na Diocese de Viana, para uma 
experiência pastoral e, sobretudo, voca-
cional executada na paróquia de São 
José em Penalva e da mesma forma se 
dedicou intensamente nos trabalhos soci-

ais da FAM na cidade de Matinha. Esta 
experiência de acompanhamento desen-
volveu uma das principais virtudes que 
existe em sua pessoa e, principalmente, 
na vida de um presbítero, a caridade. Seu 
tema de ordenação presbiteral foi: “Tudo 
posso naquele que fortalece”. A fortale-
za é um dos sete dons do Espírito Santo 
dado ao presbítero para que ele exerça 
com vigor sua missão, sempre conscien-
te de que será encontrada no Cristo Bom 
Pastor. Atualmente Padre Augusto Cesar 
é nomeado pároco de N.S. de Nazaré em 
Viana e tomará posse no dia 14 de janei-
ro 2023. Boa missão como sacerdote e 
bom pastor . 

Weliton S. Barros e Matheus S. Gomes 

ORDENAÇÕES: DIÁCONO DIOMAR 

E PADRE AUGUSTO CÉSAR 

A IGREJA É MISSÃO 
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Entre os dias 24 e 25 de setembro na cidade de Santo 

Amaro-MA, aconteceu o lazer anual do seminário São Boni-

fácio, onde os seminaristas e o reitor, aproveitaram do mo-

mento para descanso e convivência fraterna. “A fraternidade é 

o tempero fundamental das atividades conjuntas”(Wellistony 

Viana). Na mesma oportunidade tivemos contato com a reali-

dade eclesial daquele lugar, fazendo-nos abrir os olhos para 

mais uma realidade do nosso regional. Agradecemos a dispo-

nibilidade do pároco, Pe. Paulo Sérgio que nos acolheu em 

sua residência. Por fim, vale-se destacar a ida aos Lençóis 

Maranhenses, um lugar onde encontramos e contemplamos de 

todos os ângulos as maravilhas das mãos de Deus. 

Na dimensão cultural, é de suma destacar as duas 

participações em torneios de futebol, uma foi no “Bom Pas-

tor”, evento que acontece sempre no domingo em que a Igreja 

celebra o Cristo Bom Pastor que é o carisma do padre dioce-

sano, nas quais se reúnem todos os seminários do Maranhão 

para comemorar e festejar esse dia. Este momento de lazer, 

fraternidade e união com os outros seminários, realiza-se o 

torneio: foram quatro equipes, todavia, algumas casas de for-

mação tiveram que se unir com as outras para formar seus 

grupos. A grande campeã deste ano foi a equipe do Seminário 

Arquidiocesano de São Luís, em segundo lugar, as dioceses 

de Carolina e Imperatriz, e em terceiro, o nosso seminário da 

diocese de Viana. Segundo Wellistony Viana, é necessário 

reafirmar esta perspectiva sempre: “Quem aprende a somar 

esforços num simples jogo, será mais bem preparado para 

enfrentar em conjunto o jogo da vida e da missão”. Em 

outro momento, ao longo do ano,  jogamos no interclasse, 

que se realizou no Dia do Estudante. A instituição que é 

responsável por contribuir com a parte acadêmica na for-

mação dos futuros presbíteros do maranhão, o Instituto 

Estudos Superiores do Maranhão (IESMA), organizou o 

torneio. Nesse torneio a nossa equipe se consagrou a cam-

peã, e intitulamos carinhosamente de Time São Bonifácio, 

“ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vi-

da” (Papa Franciso). É de suma importância a união entre 

os membros de uma comunidade, nesse espírito de união e 

fraternidade, tanto o momento de lazer quanto de esporte 

serviu para nos unirmos e resgatarmos com mais fervor o 

espírito fraternal. O esporte nos ajuda, também, no quesito 

físico e mental, nos levando a um cuidado com nosso cor-

po, evitando sedentarismo e algumas doenças. 

Felipe Soares Gomes 

SPORT E LAZER 
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O ano jubilar da diocese de Viana teve início no dia 30 de outubro de 

2021 e o seu terminou aconteceu no ano de 2022, durante todo ano jubilar aconteceu 

vários eventos por ocasião desse marco histórico da nossa amada diocese. O encerra-

mento foi com uma Semana Missionária, realizada de 12 a 19 de novembro na cidade 

de Viana. Ao decorre do ano, foram feitas muitas atividades em preparação para o gran-

de dia. Em vista disso, foram realizadas ao longo de todo ano a peregrinação em todas 

as paroquias e no seminário com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira 

diocesana; houve também o jubileu por cada área pastoral desta grande diocese; jubileu 

das famílias com o sacramento do matrimônio; jubileu dos leigos, dinamizado pelos 

catequistas de toda a diocese; jubileu da vida religiosa e consagrada, e também ocorreu 

a peregrinação do círio nas casas religiosas; jubileu das áreas realizado o sacramento da 

reconciliação; por fim, o jubileu da crisma, que por sua vez foi realizado por cada área 

pastoral.  No dia 19 de novembro aconteceu o encerramento do ano jubilar diocesano, 

momento festivo que reuniu centenas de pessoas no Parque Dilú Melo, na cidade de 

Viana, o ápice deste dia foi a Santa Missa presidia por Dom. Evaldo Carvalho dos San-

tos, CM, com a presença dos padres, seminaristas e religiosos e religiosas, e todo povo 

de Deus, que neste momento de muita alegria e festa e oração, renderam louvores a 

Deus pelos 60 anos de evangelização na diocese de Viana.   

Jailson de Jesus Costa Barros 

 Fazendo parte do itinerário for-

mativo dos seminaristas o cuidado com a 

saúde mental para que haja um melhor 

acompanhamento, o seminário  conta 

com a colaboração de uma psicóloga, 

Socorro Marinho, que os ajuda na forma-

ção humana trabalhando temas atuais  

que os direcionam na vida cotidiana e 

prepara para a realidade futura de presbí-

teros. Ela também acompanha de manei-

ra particular alguns seminaristas com 

conversas e escutas direcionadas.  Esse 

percurso foi feito de forma online no 

primeiro semestres de 2022 e presencial 

no segundo. No intuito de garantir ainda 

mais conforto, preparação e cuidado com 

os Seminaristas a formação também pro-

porciona uma outra forma de auxiliar 

enviando os jovens para a chamada ADI 

(Abordagem Direta do Inconsciente), 

que é realizada em Belo Horizonte (MG) 

e em Guarulhos (SP). Esse método é 

realizado por meio de sessões particula-

res com os Seminaristas, os terapeutas 

voluntários  atendem uma demanda con-

siderável recebendo formandos de todas 

as partes do Brasil e para além das frontei-

ras. Uma experiência rica que serve para 

crescimento, enfrentamento de traumas, 

autoconhecimento, possibilitando um olhar 

sensível dos Seminarista e Padres que parti-

cipam do método para a realidade vivida. 

Lucas Emanoel Barbosa 

Os nossos seminaristas pro-

pedêuticos há quatro anos 

são acolhidos no Seminário 

São João Maria Vianney da 

Arquidiocese de São Luís. No 

ano 2022 tivemos somente 

um seminarista no propedêu-

tico, o jovem Júlio César da 

paróquia N.S. da Conceição 

em Bela Vista. No próximo 

janeiro estará conosco no 

primeiro ano de discipulado. 

EXPERIÊNCIA ADI E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO  

Diocese de Viana festejou 60 anos de                                             

comunhão, participação e missão 
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 Neste ano, deu-se início ao III Ano Vocacional Nacional 

no Brasil, iniciando no dia 20 de novembro de 2022 e encerran-

do no dia 26 de novembro de 2023.  A abertura do ano vocacio-

nal na diocese de Viana ocorreu no dia 27 de novembro de 

2022, tendo presente alguns padres do clero de Viana, freiras, 

casais e leigos. A paróquia que abraçou com muito amor e cari-

nho todo o povo de Deus que participou deste momento signifi-

cativo para nós, foi a paróquia Santo Antônio, no município de 

Santa Inês. Na ocasião, tivemos missa, marcando o início da 

abertura do ano vocacional, presidida pelo o Pe. Giuseppe Lui-

gi Spiga, reitor do Seminário São Bonifácio; Membro do Con-

selho de Formação do Seminário e do Conselho Presbiteral. 

Após a missa tivemos um lanche que a paróquia ofereceu. De-

pois foram apresentadas as vocações: sacerdotal, matrimonial, 

religiosa e laical. O ministério ordenado não se resume somente 

aos padres, mas também aos diáconos que desempenham um 

papel tão importante na Igreja.  

Desse modo, tivemos um momento de fala de um diácono 

permanente da nossa diocese que, de forma clara, nos apre-

sentou um pouco sobre vocação e em seguida sobre a vida de 

um diácono.  Os religiosos e religiosas presentes tiveram tam-

bém um momento de fala sobre as suas congregações e seus 

carismas. Um casal da pastoral familiar falou um pouco sobre 

a sua vocação. Tivemos também a fala de um seminarista que 

falou sobre a vida sacerdotal. Para encerrar a abertura do ano 

vocacional, o Pe. Francinaldo, promotor vocacional da nossa 

diocese, presidiu a adoração ao Santíssimo Sacramento, como 

oração e ação de graças pelas vocações e perseverança daque-

les que abraçam com amor a sua vocação. A todos um feliz 

ano vocacional, que neste momento tão importante para a 

nossa Igreja, possamos rezar mais para que tenhamos voca-

ções santas e santificantes. 

Natanael Macedo de Sousa 

III ANO VOCACIONAL NACIONAL 

EVENTOS DIOCESANOS NO ANO VOCACIONAL NACIONAL 

Encontrão dos jovens crismandos/as e crismados/as de 13 a 25 anos (Pentecostes 28 de maio em Pindaré Mirim)  

Encontrão dos coroinhas (23 de julho em Vitória do Mearim) 

Encontrão das crianças da catequese em cada paroquia (15 de outubro material preparado pelo SAV e  Catequese)) 

Encerramento ano vocacional (26 de novembro em Viana) 

 
Encontros vocacionais por Foranias 

20 de maio: Foranias Santos Pedro e Paulo e Forania Todos os Santos  

03 de junho: Foranias Santa Rita de Cássia e Forania São Francisco e Xavier  

09 de setembro: Forania Santa Teresinha 

05 de novembro:  Foranias Santa Inês e Nossa Senhora da Conceição. 
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 No dia 05 de dezembro de 2022 foi celebrada a Santa Missa, pelo bispo da diocese de Viana, Dom Evaldo Carvalho dos 

Santos, em comemoração dos 370 anos da chegada da imagem de São Bonifácio, bispo e mártir, em terras maranhenses. Além 

disso, houve o rito de admissão entre os candidatos às Ordens Sacras: Joel de Matos (Itapecuru Mirim) e Erico Rafael Coelho 

Corrêa (Vitória do Mearim). Com os ministérios, o seminarista Weliton Silva Barros, de Pindaré-Mirim, recebe o ministério de 

leitor, e o seminarista Jailson de Jesus Costa Barros, da cidade de Bacurituba, recebe o ministério de acólito. Também o semi-

narista propedeuta, Júlio César da Silva Mendonça, da cidade de Bela Vista, recebe o sacramento da crisma. Com o Rito de 

Admissão entre os candidatos às ordens sacras, Joel de Matos e Erico Rafael manifestam publicamente à vontade em ser sacer-

dotes e em se doar a Deus e à Igreja, continuando a cultivar a sua vocação pela oração e mantendo-se firmes no bom propósito 

(Cerimonial dos Bispos, cf. n. 479). Com a instituição ao ministério de leitor, o seminarista Weliton Silva passa a ter como 

serviço específico a leitura da Palavra de Deus dentro da celebração litúrgica e também a missão de preparar, com o maior zelo 

possível, os irmãos para a proclamação da Sagrada Escritura na Liturgia e a instrução dos adultos e das crianças para a recep-

ção frutuosa dos sacramentos. O seminarista Jailson de Jesus, com a instituição ao ministério de acólito, passa a ajudar os diá-

conos e servir os sacerdotes em suas funções litúrgicas e tem ainda como missão preparar adequadamente outros fiéis que os 

ajudem no exercício de seu ofício. Já o seminarista Júlio César, conforme o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1316, 

“A Confirmação completa a graça batismal: é o Sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na 

filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais 

à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra, acompanhada das obras”. Em sua homilia, Dom Evaldo 

destaca a importância dos passos que esses seminaristas dão em sua caminhada vocacional e formativa. Antes do término da 

celebração, o reitor do seminário, padre Giuseppe Luigi Spiga, agradece os seminaristas por mais um ano formativo concluído, 

além de gratificar a contribuição dos benfeitores que muito ajudam a casa de formação. Logo após a Santa Missa, teve lanche e 

bolo para comemorar e encerrar o ano letivo com o povo de Deus. 

Gabriel Conceição Nascimento 

ENCERRAMENTO ANO 2022 NOS 370 ANOS DA  

CHAGADA DA IMAGEM DE SÃO BONIFÁCIO 

Fotos: @ribamar_carvalho_fotografia 
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As nossas mensagens de FELIZ NATAL 

Desejo a todos um Natal cheio da presença do Deus menino. 

Uma presença que transforma e salva a todos. E um Ano 

Novo cheio de esperança e paz. Que não falte alegria e pão 

na mesa dos que mais precisam. 

Danrlley Ferreira Araujo. 

“O casto seio da Virgem se faz o templo de Deus. Gerou 
sem homem um Filho o autor da terra e dos céus” (Hino 
Laudes Natal). Caríssimo irmão e irmã, alegremo-nos, pois, 
nasceu o Menino Deus. Faço votos de um feliz e santo Na-
tal, que o Verbo encarnado esteja sempre contigo e sua 
família no ano que se iniciará. Saudações de Graça e Paz! 

     Erico Rafael Coelho Correa 

Celebrar o natal é festejar o mais e belo ilustre momento da 

vida, o natal tem por essência aquilo que é o ápice do Reino 

dos Céus e da terra, ou seja, o amor. É o período do ano em 

que nossos corações se largueiam, e estão mais hospitaleiros 

e suaves para revigorar nossas esperanças. Feliz Nata e um 

próspero ano novo, Deus abençoe a todos. 

Werbeson Costa   

“Jesus nasce para todos nós, não só para alguns” (Papa Fran-

cisco). Que neste Natal, dia em que celebramos a encarnação 

de Jesus, tenhamos a humildade e simplicidade no coração 

para agirmos com fé, em busca de um mundo fraterno e igual 

para todos.  

Gabriel Conceição Nascimento 

“Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, 

o Senhor.” (Lc 2,11). Desejo que o seu Natal e Ano Novo 

seja abençoado e repleto de todas as realizações possíveis, 

e que a vinda do Salvador sempre brilhe no seu coração, 

com muita paz, amor, saúde e esperança e que todos vocês 

recebam ainda mais no próximo ano. Que todos vocês te-

nham um Feliz Natal e um próspero ano novo.    

Jailson de Jesus Costa Barros 

Irmãos e irmãs, que o Salvador, o menino Jesus, possa ser   

o Senhor, centro e luz de nossas vidas e assim possamos 

ser sinal e luz na vida das outras pessoas. É com este senti-

mento de alegria e carinho que desejo a todos, um feliz e 

santo natal, um ano novo, cheios de graças e bençãos do 

Senhor! 

Felipe Soares 
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Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o cha-

marão com o nome de Emanuel, o que significa: "Deus 

está conosco". (Mt 1, 23). Ele está no meio de nós! Por 

isso, é tempo de renovar a esperança, sentir arder o coração 

e se colocar a caminho promovendo uma cultura do encon-

tro de amor com os irmãos e irmãs  todos em um só senti-

mento. Um feliz Natal e um 2023 cheio das bênçãos dos 

céus. Deus abençoe! 

Lucas Emanoel Barbosa 

Seja luz com e como Jesus. O Natal nos lembre que somos 

“vocacionados” a ser santos, que Deus nos da a graça de 

responder generosamente ao chamado e que a missão de ser 

luz não pode mais esperar. Tanti auguri di buon Natale. 

Pe. Giuseppe Luigi Spiga 
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Que neste Natal o menino Jesus, ao qual tanto  aguardamos, 
possa ser sempre a inspiração e alegria na vida de todos os 
nossos amigos das vocações, nossos familiares e benfeito-
res. Um feliz e abençoado Natal a todos! 

 
Weliton Silva Barros 



 


