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UMA PALAVRA INTRODUTÓRIA
Sempre que vamos fazer uma viagem, é normal fazermos a nossa programação ou o plano
de viagem. Atualmente, podemos até fazer uso de aplicativos que nos ajudam a escolher o melhor caminho e definirmos horários com mais consciência e previsão de consequências. O básico de uma viagem é pensar de onde partiremos, para onde vamos, por onde vamos e por quais
meios.
Nos últimos anos, talvez nas últimas duas décadas, temos ouvido da Igreja, cada vez mais,
a necessidade de um projeto formativo para cada Seminário. Não é possível pensarmos um
caminho formativo sem ter um esquema, um plano, um projeto formativo, que guie formadores,
formandos e todos os envolvidos nessa tão essencial e importante missão eclesial: a formação
dos futuros sacerdotes da Igreja.
Ao longo de muitos anos, nosso Seminário Arquidiocesano tem se empenhado em uma
organização melhor e mais sistemática do seu trabalho formativo. Sem dúvida que as mudanças
eclesiais e sociais são muito mais significativas hoje, por um maior impacto, e exigem uma
adaptação constante da Igreja para realizar sua missão de forma competente e credível, de tal
maneira que possa formar verdadeiros pastores para o século XXI.
Seguindo esse caminho eclesial, iluminados pela Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, de 2016, e pelas Diretrizes para a formação dos presbíteros da Igreja no Brasil (Documento 110), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), de 2019, nosso Seminário assumiu a missão de sistematizar o caminho realizado nos últimos anos, pela nossa Casa de
Formação, e as orientações do Magistério da Igreja. Com isso, formamos uma equipe composta
pelo Pe. Douglas e pelos seminaristas Bernardo, Artur, Hugo Farias, Hugo Nascimento, Pedro
Henrique e Elivelton.

O projeto educativo ajuda os seminaristas a reconduzir a Cristo todos
os aspectos da sua personalidade, de modo a torná-los, conscientemente, livres
para Deus e para os outros. De fato, é somente em Cristo crucificado e ressuscitado que este percurso de integração ganha sentido e atinge o seu cumprimento; n’Ele se recapitulam todas as coisas (Ef 1,10), a fim de que “Deus seja
tudo em todos.” (1Cor 15,28)1

1

Ratio fundamentalis, n. 29.
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Com base no que já tínhamos em nossos acervos, iniciamos a redação do nosso novo
projeto formativo, aplicando as diversas orientações da Igreja. Depois de uma primeira redação,
realizamos três revisões: individual, por dupla e com toda a equipe. A partir daí, apresentamos
o presente texto, para ser revisto por todos os envolvidos no caminho formativo para o presbiterado na Arquidiocese de Niterói.
O texto foi dividido entre as etapas formativas atuais: Pastoral Vocacional, Etapa do Propedêutico, Etapa do Discipulado (Estudos Filosóficos), Etapa Missionária (Ano Missionário),
Etapa da Configuração (Estudos Teológicos), Etapa da Síntese Vocacional (Ano Pastoral).
Em cada etapa, apresentamos a sua definição, com base no Magistério da Igreja, Objetivo
Geral, Objetivos Específicos, Tempo e Local de sua realização, Sujeitos da Formação, Programação das Dimensões (Humano-Afetiva, Espiritual, Intelectual; Pastoral), Atividades (Meios).
Em anexo, oferecemos uma proposta de avaliação pessoal em cada etapa, uma lista de
referências bibliográficas que podem ajudar formandos e formadores, em cada etapa formativa,
e um temário para os encontros de formação, a cada ano.

O projeto formativo explicita as etapas do único caminho do discipulado e precisa ser integral, enquanto versa sobre as quatro dimensões da formação e pretende alcançar, de forma progressiva e pedagógica, o objetivo de
formar o futuro presbítero enquanto pessoa, discípulo e pastor missionário.2

Por fim, fazemos votos de que esse projeto seja acolhido, meditado e colocado em prática,
para que tenhamos sempre presbíteros formados segundo o Coração de Cristo, que sejam pastores com “cheiro de ovelha”, capazes de dar razão da nossa fé (1Pd 3,15) aos homens e mulheres do século XXI.

A formação sacerdotal depende, em primeiro lugar, da ação de Deus na
nossa vida e não das nossas atividades. É uma obra que requer a coragem de
se deixar plasmar pelo Senhor, para que transforme o nosso coração e a nossa
vida. Isto faz pensar na imagem bíblica do barro nas mãos do oleiro (cf. Jr 18,
1-10) e no episódio, no qual o Senhor diz ao profeta Jeremias: ‘Levanta-te, e
desce à casa do oleiro’ (v. 2). O profeta vai e, observando o oleiro a trabalhar,
compreende o mistério do amor misericordioso de Deus. Descobre que Israel
está guardado nas mãos amorosas de Deus, o qual, como um oleiro paciente,
se ocupa da sua criatura, coloca o barro no torno, modela-o, plasma-o e, assim, dá-lhe uma forma. Se se apercebe que o vaso não saiu bem, então o Deus

2

Documento 110, n. 300.
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da misericórdia lança de novo o barro na massa e, com ternura de Pai, recomeça a plasmá-lo novamente.3

3

FRANCISCO. Discurso aos Participantes no Congresso Internacional promovido pela Congregação para o

Clero.

2017.

Disponível

em:

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/october/docu-

ments/papa-francesco_20171007_convegno-congregazioneclero.html. Acesso em: 11 jun. 2021.
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BREVE HISTÓRICO DA ARQUIDIOCESE DE NITERÓI
A região abarcada pela Arquidiocese de Niterói compreende territórios de colonização
precoce, devido à sua geografia litorânea e ao papel estratégico da cidade sede. Já em 1503, os
portugueses aportavam na região do Cabo Frio, comandados por Américo Vespúcio. Ali, em
1506, ter-se-ia celebrado a primeira missa coberta no Brasil. Afirma-se que essa teria sido numa
capela de pau a pique, depois transformada na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, em Arraial
do Cabo.
Mais perto da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, os franceses haviam tentado
uma colonização em terras brasileiras, formando a chamada França Antártica. O governadorgeral, Mem de Sá, a fim de derrubar a colônia francesa e retomar o controle português da região,
requisitou o apoio do chefe temiminó Arariboia, cuja tribo – então no Espírito Santo – vivera
na região da Ilha do Governador e foi catequizada pelos missionários jesuítas. Essa batalha foi
registrada na primeira publicação literária brasileira, o poema épico De gestis Mendi de Saa, da
autoria de São José de Anchieta. Como agradecimento, os temiminós receberam uma sesmaria,
do outro lado da Baía de Guanabara, a 16 de março de 1568, oficializada a doação em 22 de
novembro de 1573. Ali se fundou a Aldeia de São Lourenço dos Índios, em 1819, Vila Real da
Praia Grande e, em 1825, Niterói, no morro de São Lourenço, onde se constata a presença da
igreja desde 1570, por uma carta do padre jesuíta Gonçalo de Oliveira, em que descreve uma
primeira capela de taipa, no alto do morro. Por essa região passou ainda São José de Anchieta,
cujo Auto de São Lourenço foi ali encenado, em 1586.
Ainda na esteira da pré-história da igreja particular de Niterói, outro que lançou sementes
que nela floresceriam foi São João Bosco, que em 1883, após uma troca de cartas com a Princesa Dona Isabel, enviou os seus salesianos a Niterói, para o atual bairro de Santa Rosa, estabelecendo a primeira casa salesiana na América, fora dos territórios de missão. Ali surgiria
depois a basílica que hoje abriga o maior órgão de tubos da América Latina e quinto do mundo.
A Diocese de Niterói, desmembrada da então Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro
– esta, a segunda mais antiga do país, elevada a Arquidiocese na mesma ocasião – foi erigida,
em 27 de abril de 1892, pela bula Ad universas orbis Ecclesias, do Papa Leão XIII, estendendose até o estado do Espírito Santo. O primeiro Bispo, Dom Francisco do Rego Maia, foi nomeado
e sagrado no ano seguinte, vindo a tomar posse, por procuração, a 25 de fevereiro de 1894.
Tendo chegado ao Brasil, Dom Francisco encontrou o país convulsionado pela Revolta da Armada, que submeteu Niterói a um bombardeio. Diante desta situação, o Bispo foi residir em
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Nova Friburgo, até que a sede da Diocese foi movida, pro tempore, para Campos dos Goytacazes, a 6 de junho de 1895, por Decreto do mesmo Papa Leão XIII e Dom Francisco veio a tomar
posse da Igreja de São Francisco da Penitência, então Catedral. A primeira modificação no
território ocorreu em 1895, com a criação da Diocese do Espírito Santo. Em 16 de julho de
1897, Leão XIII desmembrou a cidade de Petrópolis, desde 1894, capital do Rio de Janeiro, no
lugar de Niterói, que o era desde 1834, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e fez dela sede da
Diocese de Niterói, então rebatizada como Diocese de Petrópolis. Dom Francisco tomou posse
em 12 de setembro, na nova Catedral de São Pedro de Alcântara. Em 1901, Dom Francisco do
Rego Maia foi transferido para a Diocese de Belém do Pará. Após sua renúncia, em 1906, viveria em Roma, até a morte, com o título de Arcebispo de Nicópolis. Com a sua transferência,
governou, interinamente, a diocese, como Vigário Capitular, o Cônego Agostinho Francisco
Benassi, carioca de origem, ordenado sacerdote no ano anterior à fundação da Diocese e, outrora, pároco da Candelária, de Petrópolis e do Engenho Velho. Uma legenda, reportada pelo
Padre João Luiz Franco Assumpção, diz que ao deixar a Candelária, foram necessários seis
padres para assumir os encargos pastorais deixados pelo Cônego Benassi.
Em 1902, Dom João Francisco Braga, com apenas dois anos de sacerdócio, foi eleito
Bispo de Petrópolis. No ano seguinte, 1903, a capital do estado retornava a Niterói, mas a sede
da Diocese ainda permaneceria em Petrópolis, por mais alguns anos. Em 1907, Dom João Francisco foi transferido para Curitiba, onde mais tarde, com a elevação a Arquidiocese, seria seu
primeiro Arcebispo.
Foi em 25 de fevereiro de 1908, que o Papa São Pio X moveu novamente a sede da Diocese para Niterói, retomando também o seu nome original, e em 20 de março, elegeu como
novo Bispo o Cônego Benassi, sagrado Bispo por Dom Joaquim Cardeal Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, e primeiro cardeal da América Latina. Aos 24 de maio, memória de Nossa Senhora Auxiliadora, tomou posse e se tornou
o primeiro Bispo a governar in loco a Diocese de Niterói. Por sua ação, em 1909, a Igreja de
São João Batista foi elevada a Catedral e o Palacete da Soledade, doado à Diocese em 1897,
tornou-se Palácio Episcopal e sede do Seminário São José, por ele fundado e governado como
primeiro Reitor. Durante seu pastoreio, o mundo atravessou a Primeira Guerra Mundial. Em
1922, por sua iniciativa, fundaram-se as Dioceses de Barra do Piraí e Campos, bem como a de
Valença, em 1925. Morreu em 26 de janeiro de 1927, sendo o primeiro Bispo a morrer em
Niterói, como seu titular.
Sucedeu a Dom Benassi, em 1928, Dom José Pereira Alves, transferido de Natal. Em
1942, por ocasião do Jubileu de Ouro da Diocese, organizou o 1º Congresso Eucarístico
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Diocesano de Niterói, que reuniu autoridades eclesiásticas e civis, inclusive o Governador Ernani do Amaral Peixoto, genro de Getúlio Vargas, nos anos em que Niterói viu o ministério de
Dom José, a História mundial viveu a Segunda Guerra e o Brasil, a Era Vargas. Em 1946,
fundou-se a atual Diocese de Petrópolis e, no mesmo ano, fundou-se o Mosteiro da Visitação,
em Niterói, segundo do Brasil. Com sua morte, em 1947, após uma breve sede vacante, em que
a Diocese foi governada por Monsenhor João de Barros Uchôa, tomou posse, no ano seguinte,
Dom João da Matha de Andrade de Amaral que, mesmo com uma saúde frágil, desenvolveu
numerosas obras, dentre as quais dois congressos e duas sociedades religiosas, até sua morte,
em 1954. No seu último ano, recebera o primeiro Bispo Auxiliar de Niterói, Dom José de Almeida Batista Pereira, também primeiro Bispo originário do clero niteroiense. Nascido em São
Gonçalo, foi ordenado sacerdote em 1940, professor em três seminários, Reitor do Seminário
de Niterói e Pároco de São Lourenço. Como Bispo, após a saída de Niterói, foi titular de Sete
Lagoas e, depois, de Guaxupé, ambas as dioceses, em Minas Gerais. Seu irmão, Dom José
Newton de Almeida Baptista, foi o primeiro Arcebispo de Brasília e do Ordinariato Militar do
Brasil. Dom José faleceu em 2009, em Nova Friburgo.
Após Dom João da Matha, assumiu o ministério de Bispo de Niterói, em 14 de dezembro
de 1954, Dom Carlos Gouveia Coelho, sagrado bispo pelo próprio Dom João da Matha, enquanto Bispo de Manaus. Durante o seu governo, em 26 de março de 1960, o Papa São João
XXIII, pela bula Quandoquidem Verbis, elevou Niterói a Arquidiocese, e fundou a Diocese de
Nova Friburgo, desmembrando-a de Niterói, Valença e Campos. Em 23 de abril, Dom Carlos
foi transferido para a Arquidiocese de Olinda e Recife e, seu então Arcebispo, Dom Antônio de
Almeida Moraes Junior, tornou-se o primeiro Arcebispo de Niterói, aí permanecendo até sua
resignação, em 1979, quando foi residir em Guaratinguetá, como o primeiro Bispo a ter o título
de Emérito de Niterói. Nos anos do seu ministério ocorreu o Concílio Vaticano II e no Brasil,
começou o Regime Militar.
Já em 1975, quando a capital do estado voltou ao Rio de Janeiro, fora nomeado como
Arcebispo Coadjutor, Dom José Gonçalves da Costa, CSSR, assumindo quatro anos depois,
com a renúncia de Dom Antônio. Coube a ele a reforma do Seminário e da Catedral, a conclusão
das obras da casa de retiro do Atalaia e a construção do atual prédio da Mitra Arquidiocesana,
no bairro de Icaraí, onde antes era o Palácio Episcopal, movido para a atual residência, no bairro
de São Francisco. Seu pastoreio viu o clero, na diocese, duplicar pelas ordenações e aquisições
de novas ordens religiosas, enquanto o Brasil passava pela redemocratização. Após sua renúncia, em 1990, continuou vivendo na Residência Episcopal, por alguns anos, até se estabelecer
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em Belo Horizonte, por razões de saúde. Recebeu durante o seu episcopado, como Bispo Auxiliar, Dom Paulo Lopes de Faria.
Sucedeu Dom José Gonçalves, Dom Carlos Alberto Etchandy Gimeno Navarro, em 1990.
Nascido no Rio de Janeiro, tornou-se emblemática a história de sua conversão, dada, segundo
se conta, da leitura da História de Uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de uma só
vez, quando estudante na Academia Militar das Agulhas Negras. Dom Carlos Alberto, para
além de todos os seus trabalhos pastorais e da memória de um Bispo, sempre presente ao seu
clero e ao Seminário, ficou lembrado como o “poeta maior”, pelas muitas e famosas músicas
por ele escritas, cantadas em todo o Brasil. Em suas letras, Dom Carlos Alberto buscava catequizar, com arte e solidez, e por elas estão permeadas palavras das Sagradas Escrituras e dos
documentos do magistério. Logo no princípio de seu ministério, à frente da Arquidiocese, consagrou-a a São José. Coube a ele, o início do projeto de uma nova catedral, a fim de atender o
grande crescimento demográfico experimentado e, diante da oportunidade ofertada pela doação
de um terreno, no Centro da cidade, para a construção de uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Também sob o governo de Dom Carlos, ao lado de São João Batista, foi Nossa Senhora
Auxiliadora elevada ao título de padroeira aeque principalis. Acometido de problemas cardíacos, teve uma morte prematura, sendo o primeiro dos Arcebispos de Niterói a aí morrer, e como
titular.
Após alguns meses de sede vacante, em que a Arquidiocese foi governada pelo Monsenhor José Geraldo da Silva Pinto Souza, então pároco da Catedral, como Administrador Diocesano, foi eleito para seu lugar, o então Bispo de Nova Friburgo, Dom Frei Alano Maria Pena,
OP. Foi Dom Alano quem fundou a Escola Diaconal Nossa Senhora Auxiliadora, o Instituto de
Filosofia e Teologia do Seminário São José e o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Niterói.
Durante seu pastoreio, o número de seminaristas atingiu o auge, quando da comemoração do
centenário de fundação, bem como o número de ordenados: quase quarenta. Como pastor e
guia, Dom Alano marcou pela força da sua pregação. Durante seu governo, recebeu como auxiliar Dom Roberto Francisco Ferreria Paz, posteriormente, transferido para a Diocese de Campos. Ainda, sagrou o segundo Bispo oriundo do clero de Niterói, Dom Tarcísio Nascentes dos
Santos, atual Bispo de Duque de Caxias.
Aceita a renúncia de Dom Alano, em 2011, na condição de Administrador Apostólico,
entregou o governo da Arquidiocese em 12 de fevereiro de 2012, a Dom José Francisco Rezende Dias, a quem coube o início efetivo das obras da nova Catedral de Niterói. Recebeu a
Jornada Mundial da Juventude, em 2013, na condição de subsede, moveu a Escola Diaconal
para Araruama e recebeu, como Bispo Auxiliar, Dom Luiz Antônio Lopes Ricci, atualmente
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Bispo de Nova Friburgo. Também o número de ordenações se manteve alto, estando prestes a
completar quarenta. Até esta data, Dom José Francisco pastoreia a Arquidiocese de Niterói.
Presentemente, a Arquidiocese de Niterói abrange os municípios de Niterói, São Gonçalo,
Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo,
São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama, Saquarema e Maricá, e é dividida em seis
vicariatos: Niterói, Oceânico, São Gonçalo, Alcântara, Rural e Lagos, que compreendem as 76
paróquias e 3 quase paróquias.
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BREVE HISTÓRICO DO SEMINÁRIO DE NITERÓI
A história do Seminário de Niterói tem suas raízes em Dona Francisca Elisa Xavier, nascida em 1º de novembro de 1786, em Paty do Alferes, no interior do Rio de Janeiro. Filha de
José de Oliveira Ribeiro e Maria Vitória da Conceição, casou-se em 4 de setembro de 1804 com
o futuro capitão-mor da Vila de Nossa Senhora da Conceição do Alferes, Manuel Francisco
Xavier, proprietário de fazendas na região. Lembrada como uma mulher religiosa, por sua intervenção salvou da morte as escravas da família, que participaram de uma revolta; e, provavelmente motivado por ela, seu marido foi um grande benfeitor da Igreja Matriz de Paty do
Alferes, onde se conserva um quadro do casal. Mesmo após a morte do marido, em 20 de agosto
de 1840, Dona Francisca fez generosas doações em favor da igreja, para finalizar as obras e
custear a compra da mobília e das alfaias.
Dona Francisca era ainda grande proprietária de terras na região dos atuais bairros de
Fonseca e São Lourenço, na Imperial Cidade de Niterói, capital da província do Rio de Janeiro.
Lá, entre 1846 e 1849, ela empreendeu, no alto de uma colina, perto do morro de São Lourenço,
a construção de um casarão em estilo neoclássico, como residência urbana. A entrada ficava na
Rua da Soledade, atual Rua Carlos Maximiano, de onde veio o nome da casa: Palacete da
Soledade.
A 2 de dezembro de 1854, um decreto imperial fez de Dona Francisca a 1ª Baronesa da
Soledade. Era incomum que mulheres recebessem um título de nobreza, mas as benemerências
da Baronesa podem ter motivado a decisão do imperador Dom Pedro II. Logo no ano seguinte,
contudo, em 12 de outubro de 1855, faleceu. Sem filhos, criara oito crianças abandonadas em
suas propriedades, a quem deixou a maioria de seus bens. O palacete, contudo, foi legado em
testamento a Dona Francisca Airosa Galvão, amiga da Baronesa, filha do Comendador José
Duarte Galvão e esposa do médico Mateus de Andrade.
O palacete ficou fechado, até ser doado, em 1897, à Diocese de Niterói – no mesmo ano
em que a sede fora movida para Petrópolis. Com o retorno da sede diocesana para Niterói, em
1908, sob o governo de Dom Agostinho Francisco Benassi, o prédio tornou-se Palácio Episcopal e, em 11 de janeiro de 1909, nele se fundou o Seminário São José, que teve, como seu
primeiro Reitor, o próprio Bispo. O primeiro seminarista foi o Padre José Joaquim Coimbra,
português de nascimento – o que motivou as cores da bandeira portuguesa, no brasão do Seminário.
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Remonta a esses primeiros anos a história que se conta de uma aparição de São José.
Segundo a versão do Padre João Luiz Franco Assumpção, que a atribui a Monsenhor Nicodemos, que teria sido aluno de Dom Benassi, a cidade de Niterói ainda sofria os danos causados
pelos primeiros anos da república e pela Revolta da Armada, de modo que o custo para a manutenção do Seminário se tornava tão alto, que, mesmo com o Bispo acumulando funções, um
endividamento levava Dom Benassi a cogitar o fechamento do Seminário. Antes de qualquer
decisão, o Bispo e os seminaristas teriam feito uma novena a São José, e no último, dia um
seminarista teria recebido um senhor que batia à porta e lhe teria entregue um envelope, dizendo
ser encomenda para o Bispo. Dom Benassi, que estaria na sala ao lado, teria logo recebido o
pacote e se deparado com a quantia necessária à quitação das dívidas. Saindo pela porta da
frente e descendo a longa escadaria, não teria encontrado o tal senhor, que não poderia ter desaparecido tão rapidamente. Diante disso, entendeu-se que o próprio São José teria socorrido o
Seminário. Em razão dessa história se chamam até hoje a porta por onde o santo teria passado
de Porta de São José.
Em 1954, construiu-se um novo prédio no terreno, usado para alojamento, que recebeu o
nome de Pavilhão Dom Benassi, e a estrada que dá acesso à Rua Dr. Genserico Ribeiro, usado
ainda hoje como entrada principal. No início dos anos 1970, outra ampliação deu luz ao Pavilhão Dom Antônio, que em 2005 passou a abrigar o então fundado Instituto de Filosofia e Teologia do Seminário São José, sob o governo de Dom Frei Alano Maria Pena, OP. Seu primeiro
diretor, o Padre Tarcísio Nascentes dos Santos, posteriormente foi nomeado Bispo. Em 30 de
dezembro de 1992, pelo processo número 6.539, a fachada do prédio da Baronesa foi tombada
pelo município de Niterói. No ano 2000, iniciaram-se algumas experiências missionárias que
culminaram, em 2005, no início do Ano Missionário, como etapa formativa própria de Niterói,
seja na própria Arquidiocese, seja junto às Igrejas-irmãs. Em 2009, comemorou-se o centenário
de fundação do Seminário, quando o número de seminaristas atingiu o seu auge. Em 12 de abril
de 2012, a nova capela do Seminário foi dedicada por Dom José Francisco Rezende Dias.
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PASTORAL VOCACIONAL
DEFINIÇÃO
“A vocação sacerdotal é um dom de Deus, que constitui certamente um grande bem para
aquele que é o seu primeiro destinatário. Mas é também um dom para a Igreja inteira, um bem
para a sua vida e missão. A Igreja, portanto, é chamada a proteger este dom, a estimá-lo e amálo: ela é responsável pelo nascimento e pela maturação das vocações sacerdotais”4. Visando a
tal preciosa missão, a pastoral vocacional, alma de toda a evangelização e de toda a pastoral da
Igreja5, surge como um serviço que deve favorecer o encontro com o Senhor daqueles que ouvem Seu chamado e vão até Ele (cf. Mc 3, 13).

OBJETIVO GERAL
No itinerário do serviço à vocação presbiteral, cabe a essa pastoral: despertar, discernir,
desenvolver e acompanhar a vocação dos candidatos que, escutando o chamado do Senhor, se
propõem a fazer o acompanhamento, ao longo de dois anos, com a equipe vocacional do Seminário Arquidiocesano São José de Niterói. Para esse fim, a Igreja Particular de Niterói, por meio
do seu Seminário Arquidiocesano e de suas paróquias, “propicie aos vocacionados: crescimento
humano-cristão, enraizamento na causa do Reino, aprofundamento no seguimento de Jesus
Cristo e disposição para assumir o ministério ordenado, atenta ao sentir com a Igreja e na Igreja.
Seja apta para orientar para um caminho de fé em outra opção de vida, aqueles que não apresentam as aptidões para a vida presbiteral”6.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No que se refere ao despertar das vocações, a pastoral organize Missas vocacionais pelas
paróquias da Arquidiocese, levando consigo um dos padres formadores e um grupo de

4

Pastores dabo vobis, n. 41.

5

Cf. FRANCISCO. Mensagem do Papa Francisco aos participantes no congresso sobre o tema: “Pastoral voca-

cional e vida consagrada. Horizontes e esperanças”. 2017. Disponível em: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20171125_messaggio-pastorale-vocazionale.html. Acesso em: 11 mai. 2021.
6

Documento 110, n. 89.
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seminaristas, para que, com uma presença testemunhante e o convite aos encontros vocacionais,
os jovens vocacionados escutem a voz do Senhor da messe e sintam-se atraídos a discernir o
chamado de Deus, por meio do acompanhamento no Seminário. Além disso, convém que os
seminaristas desta pastoral participem, na medida do possível, dos eventos arquidiocesanos e
façam visitas regulares às paróquias dos vocacionados, a fim de, não somente, dar maior visibilidade ao trabalho vocacional, em âmbito arquidiocesano, como também para conhecer as
diversas realidades em que os vocacionados estão inseridos em seu dia a dia.
Já durante o processo de discernimento e opção vocacional, alguns pontos7 devem ser
levados em conta pela pastoral, em prol de uma avaliação dos candidatos, tais como:

a. capacidade de se relacionar de forma madura com outras pessoas;
b. um sentido positivo e firme da própria identidade viril, no qual o candidato não apresente traços homossexuais arraigados, ou manifeste pontos a favor da cultura LGBT;
c. liberdade para entusiasmar-se com ideais grandes e coerência ao realizá-los;
d. coragem de permanecer fiel a uma decisão tomada;
e. autoconhecimento, tanto das qualidades como dos defeitos, integrando-os numa visão
positiva diante de Deus, evitando assim qualquer abertura ao surgimento de escrúpulos;
f. capacidade de se corrigir, manifestando espírito de resiliência;
g. confiança que visa abertura à vontade divina;
h. capacidade de integrar a própria sexualidade, segundo a visão cristã, a respeito da obrigação do celibato.

Zelando pelo bem do próprio candidato, do Seminário e da Igreja, deve-se, no início dos
acompanhamentos, por meio das partilhas individuais e das atividades em grupo, prestar aten8

ção a possíveis obstáculos à autêntica vocação ao presbiterado , tais como:

a. dependência afetiva em excesso;
b. temperamento agressivo desproporcional;
c. infidelidade aos compromissos assumidos;
d. incapacidade de se relacionar aberta e confiantemente com o outro;
e. confusa ou não identificada identidade sexual;
7

Cf. Documento 110, n. 91.

8

Cf. Documento 110, n. 92.
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f. insuficiente participação na vida paroquial/comunitária e ausência de sentimento de
pertença eclesial.

Reconhecendo e respeitando as singularidades de cada candidato, dê-se atenção particular
9

para valorizar e integrar, adequadamente, aqueles provindos :

a. de famílias pobres, com suas carências materiais;
b. do mundo rural, suburbano ou urbano, com os problemas específicos que trazem do
seu meio;
c. dos meios estudantis e universitários, com seu espírito crítico mais aguçado, na relação
com os mistérios da fé e a vida da Igreja;
d. de famílias com dificuldades de se constituírem, conforme os princípios doutrinais católicos, sobretudo pela dificuldade da convivência amorosa com os pais, e pela diversidade de
orientação religiosa, existente em muitas delas;
e. de cursos superiores e/ou profissões exercidas, de que se desligam. O acolhimento dessas pessoas no Seminário exige um prévio caminho espiritual e eclesial, durante o qual se possa
desenvolver um sério discernimento das motivações vocacionais10;
f. de realidades culturais diversificadas, a fim de proporcionar-lhes formação inculturada
no seu ambiente, adequada preparação teológica e espiritual que não os deixe perder suas raízes
culturais.

TEMPO E LOCAL
Os encontros acontecem ao longo do ano, durante os meses de março a novembro, geralmente, no primeiro domingo de cada mês. Ao todo são nove encontros, havendo, no mês de
julho, uma convivência dos vocacionados com a pastoral vocacional, os demais seminaristas e
os padres formadores.
O local onde são realizados os encontros vocacionais é o Seminário Arquidiocesano São
José de Niterói, situado na Rua Dr. Genserico Ribeiro, 59, São Lourenço, Niterói - RJ. Os locais
dispostos para os vocacionados durante os encontros são a Capela, o Salão Nobre, o refeitório,
o Salão de Jogos, o varandão, como também todo espaço aberto do Seminário.

9

Cf. Documento 110, n. 93.

10

Ratio fundamentalis, n. 24.
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OS SUJEITOS DA FORMAÇÃO
“Uma vez que a formação dos candidatos ao sacerdócio pertence à pastoral vocacional da
Igreja, deve dizer-se que é a Igreja, enquanto tal, o sujeito comunitário que tem a graça e a
responsabilidade de acompanhar todos aqueles que o Senhor chama a ser seus ministros no
sacerdócio”11. Quem forma o seminarista para o sacerdócio, portanto, é sempre a Igreja. Contudo, não se pode perder de vista a primazia d'Aquele que chama: “O principal agente da formação sacerdotal é a Santíssima Trindade, que plasma cada seminarista segundo o desígnio do
Pai, seja através da presença de Cristo na sua Palavra, nos sacramentos e nos irmãos da comunidade, seja através da multiforme ação do Espírito Santo”12. Junto ao Senhor, encarnam a missão formadora da Igreja:

a. O próprio vocacionado: O jovem, ao buscar, livremente, o Seminário, já toma para si
o protagonismo de sua futura vocação, portanto é esperado um caminhar adequado e maduro,
por sua escolha. Em vista de um melhor processo de discernimento, a idade mínima para fazer
os encontros vocacionais é de 15 anos, contudo o ingresso no Seminário só poderá ser feito,
após o término do Ensino Médio. Engajados em suas comunidades eclesiais, e tendo já recebidos os sacramentos da iniciação cristã, os vocacionados devem apresentar, do Pároco ou do
responsável pela Comunidade Eclesial Missionária a que pertença, uma carta de apresentação,
segundo os critérios exigidos pelo Seminário São José de Niterói13, na qual se diz conhecer o
vocacionado e dar testemunho da sua idoneidade.
b. Arcebispo: “É o primeiro responsável pela admissão ao seminário, pela formação ao
presbiterado e pela nomeação dos membros da equipe de formação do seminário”14. Desse
modo, é dever e direito, do Arcebispo de Niterói, estar informado sobre o andamento dos encontros vocacionais e de como o trabalho da pastoral em vigor está sendo desenvolvido.
c. Os padres formadores: São os responsáveis por acompanhar os candidatos do encontro
vocacional, por meio de conversas periódicas, avaliá-los com os instrumentos de que a Igreja

11

Pastores dabo vobis, n. 65.

12

Ratio fundamentalis, n. 125.

13

No início dos encontros vocacionais, a equipe responsável entregará ao candidato uma carta de apresentação,

elaborada pelos padres formadores, contendo os critérios que cada Pároco ou responsável pelas Comunidades
Eclesiais Missionárias deve observar para a escrita da carta.
14

Documento 110, n. 153; cf. Ratio fundamentalis, n. 128.
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dispõe e aprová-los para o ingresso no Seminário. O padre formador responsável pela etapa do
Propedêutico coordenará a pastoral.
d. Pastoral Vocacional: Composta por seminaristas, seja da etapa do discipulado seja da
etapa da configuração, a pastoral vocacional é responsável por preparar as atividades do encontro (com o padre responsável), conduzir e organizar os momentos durante esse dia. Cada um
dos seminaristas da pastoral vocacional é responsável por acompanhar um grupo de vocacionados e fazer uma avaliação escrita de cada um dos candidatos (contendo os aspectos relevantes
observados), para uma melhor avaliação dos formadores. A pastoral vocacional deverá ser composta por duas duplas de seminaristas, uma dupla nova e outra, integrante da pastoral, desde o
ano antecessor até o vigente, para proceder-se a um trabalho de continuidade.
e. Psicólogos: Como membros da equipe de especialistas do Seminário, estão presentes,
pontualmente, nos encontros vocacionais, para fazerem a avaliação dos candidatos por meio
dos instrumentos convenientes15.

ATIVIDADES (MEIOS)
Ao longo do dia do encontro vocacional é oferecida aos jovens uma programação, na qual
se tenta mostrar-lhes a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, autor e princípio do chamado de
cada um deles, como também auxiliá-los, em um “discernimento ainda mais apurado da própria
vocação e no desenvolvimento das qualidades e aptidões humanas, cristãs e apostólicas, necessárias para a opção pelo ministério presbiteral”16. Recomenda-se que sejam feitas, pelo padre
incumbido da pastoral vocacional, visitas às casas e comunidades paroquiais dos candidatos,
para melhor avaliar os que manifestarem o desejo de ingressar no seminário e apresentar aspectos positivos, para iniciar um processo de discernimento vocacional mais intenso, dentro do
seminário.
Durante o primeiro ano, a dinâmica dos encontros vocacionais está mais voltada para a
apresentação das vocações em geral, segundo as orientações da Igreja, sem que se descuide de
avaliar as quatro dimensões formativas, priorizadas nas etapas seguintes. Já, no segundo ano,
os encontros vocacionais estarão mais voltados para o discernimento a respeito do sacerdócio
católico, com palestras específicas sobre esse serviço ministerial. Além disso, recomenda-se
que os candidatos do segundo ano de encontros vocacionais apresentem documentos que

15

Ratio fundamentalis, n. 193.

16

Documento 110, n. 95.
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atestem a sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), justificando que
estejam aptos para assumir as tarefas exigidas pela dimensão intelectual da formação presbiteral. No entanto, ao final da etapa do propedêutico, o seminário realiza uma prova, de acordo
com as matérias estudadas nesta primeira etapa formativa, procurando avaliar tanto o desenvolvimento intelectual dos seminaristas, quanto o desempenho pedagógico dos professores.
Exige-se do candidato uma frequência mínima de 70%, nos encontros vocacionais, antes
da convivência, para que prossiga no acompanhamento com a equipe durante os encontros seguintes. No último encontro do ano, o vocacionado escreve uma carta, manifestando o seu desejo de ingressar no Seminário. Caso não manifeste o desejo de ingressar, poderá pedir para
participar de mais um ano de encontros vocacionais, ou concluir que não deseja mais ser acompanhado.
No mês de novembro, os vocacionados, que pediram o ingresso, receberão a aprovação
ou não de seus pedidos, com a autorização para ingressar no Seminário no ano seguinte, e a
recomendação de retorno aos encontros vocacionais, para mais um ano de acompanhamento ou
o desligamento do Seminário.
Além do que já foi exposto, durante a etapa vocacional também são oferecidas as seguintes atividades:
a. Liturgia: visando uma aproximação dos vocacionados com a vivência litúrgica cotidiana do seminário, são realizados, durante os encontros, junto aos seminaristas presentes,
a Santa Missa, a Adoração ao Santíssimo Sacramento e o Ofício Divino.
b. Atividades em grupo: durante cada encontro vocacional há palestras, testemunhos vocacionais e partilhas, além de momentos de convivência, para que por meio dessas atividades possam ser dados direcionamentos e esclarecimentos, acerca da vocação sacerdotal, no âmbito diocesano.
c. Acompanhamento psicológico17: procurando melhor orientação além de avaliar o vocacionado em todas as dimensões formativas, são realizados acompanhamentos psicológicos individuais e também em grupo.
d. Acompanhamento dos formadores: participando dos encontros vocacionais, preparados pela pastoral e pelo padre responsável18, visando formas mais personalizadas de

17

Sendo a avaliação médico-psicológica importantíssima, para a admissão do candidato, é necessário, segundo a
Ratio fundamentalis, n. 194, que a pessoa interessada manifeste seu consentimento prévio, bem informado,
livre e por escrito.

18

Cf. Documento 110, n. 96.
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cultivo das vocações, os vocacionados são acompanhados e avaliados, também pelos
formadores.

21

A ETAPA DO PROPEDÊUTICO
DEFINIÇÃO
De acordo com a Ratio fundamentalis, a etapa do Propedêutico é definida como: “preparação de caráter introdutório, com vista à sucessiva formação sacerdotal” 19. Iniciada logo após
a etapa de discernimento vocacional [encontros vocacionais], visa a complementar e aprofundar
os seminaristas, nesta etapa, no “processo de Iniciação à Vida Cristã”20, bem como aprofundar
o caminho de discernimento, já iniciado nos encontros vocacionais.

OBJETIVO GERAL
Esta etapa tem por objetivo principal “assentar sólidas bases para a vida espiritual, e favorecer um maior conhecimento de si mesmo, para o crescimento pessoal”21, por meio da oração, pela vida sacramental, pela introdução à recitação da Liturgia das Horas e por maior contato com a Palavra de Deus22. Este período de formação apresenta um caráter querigmático,
marcado pelo encontro com o próprio Cristo23, no qual, aquele que o vive deverá tratá-lo também como um tempo de discernimento vocacional, no âmbito de uma preparação para as próximas etapas da formação inicial24.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Com o intuito de se destacar a formação para o ser, o saber e o servir 25 do seminarista,
espera-se que os seguintes objetivos26 sejam alcançados ao término desta etapa formativa:

19

Ratio fundamentalis, n. 59.

20

Documento 110 , n. 125.

21

Ratio fundamentalis, n. 59.

22

Cf. Ratio fundamentalis, n. 59.

23

Cf. Documento 110, n. 125.

24

Cf. Ratio fundamentalis, n. 60.

25

Cf. Documento 110, n. 118.

26

Documento 110, n. 152.
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a. sinais de qualidades humanas e espirituais indispensáveis, como fé segura em Deus e
na Igreja, reta intenção, certo grau de maturidade humana, afetiva e sexual, além de retidão de
caráter;
b. saúde física e psíquica em grau suficiente para viver, adequadamente, a rotina do Seminário e corresponder às suas demandas – além de meios já encaminhados para o tratamento
de problemas de saúde existentes, que não impeçam, no entanto, a permanência no Seminário,
com proveito para o candidato e sem prejuízo à comunidade;
c. conhecimento básico da doutrina cristã, de métodos de oração e de leitura orante da
Palavra de Deus;
d. desejo de corresponder à vocação presbiteral e aos compromissos inerentes a ela;
e. disposição para assumir seriamente a preparação específica e sistemática para o ministério presbiteral, em todas as suas dimensões;
f. preparação intelectual satisfatória, a fim de prosseguir nos estudos superiores, na Faculdade de Filosofia.

TEMPO E LOCAL
Segundo a Ratio fundamentalis, o tempo de formação pode durar, no mínimo, um ano,
porém, não superior a dois anos27. Na Arquidiocese de Niterói, toma-se, como ordinário, o período de um ano para esta etapa. No entanto, manifesta-se, de forma clara, que, caso os objetivos, por parte do seminarista desta etapa, não tenham sido alcançados, cabe a possibilidade de
estender esse prazo.
As Diretrizes para a formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil orientam que esta
etapa seja “organizada como uma instituição autônoma, distinta e articulada com as outras etapas da formação”28. Sugere-se que haja um local próprio para o Propedêutico, com programação
específica29, separado do seminário maior.
Em nossa realidade arquidiocesana, possuímos, atualmente, uma casa destinada apenas à
formação do Propedêutico, no Vicariato Alcântara, no Centro de Integração Pastoral (CIP), à
Rua Itapetinga s/n, Vista Alegre, São Gonçalo – RJ.

27

Cf. Ratio fundamentalis, n. 59.

28

Documento 110, n. 125.

29

Cf. Documento 110, n. 125.
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OS SUJEITOS DA FORMAÇÃO
Tal como consta no item 5, da etapa da Pastoral Vocacional, apresentado anteriormente,
deve-se observar o que foi prescrito, acrescentando-se o seguinte específico:
a. O próprio seminarista: O “candidato ao sacerdócio deve ser considerado protagonista
necessário”30, sendo capaz de integrar dons e valores, limites e fragilidades 31. Portanto, atento
às suas limitações e visando sempre a configurar seu agir ao agir de Cristo32, em primeiro lugar,
está a pessoa do próprio seminarista, como principal formador, de maneira análoga ao do presbítero, em que ele assume a responsabilidade principal por sua formação permanente33.
b. Arcebispo: Como primeiro responsável e pastor da Arquidiocese, deve acolher, paternalmente, os seminaristas desta etapa, para que essas vocações, ainda incipientes, cheguem à
sua plena maturidade ao longo do processo de formação inicial, nas etapas seguintes.
c. Os padres formadores: Por meio de sua proximidade amiga, numa relação de confiança, diálogo e cooperação mútua, os padres formadores devem testemunhar, com palavras e
ações coerentes, e inspirar o seminarista desta etapa a se assemelhar à imagem de Cristo, que
se submeteu, voluntariamente, à condução de seus pais humanos (cf. Lc 2, 51-52). Isso implica
proximidade para conhecer e avaliar a realidade e o desenvolvimento do seminarista, a fim de
gerar a empatia e a confiança para ser aquele que “caminha com” e o ajuda a alcançar os objetivos específicos desta etapa. Por outro lado, deve garantir um certo distanciamento, para dar
espaço à livre ação do seminarista, dentro do processo educativo, de integração pessoal, evitando-se o paternalismo. Em outras palavras, sua ação formativa é regida pela pedagogia da
presença (testemunho e confiança) e espiritualidade de comunhão (vida comunitária).
Para que a etapa do Propedêutico alcance os seus objetivos, é necessária uma equipe específica de formadores34, portanto, além do padre formador, residente exclusivo para esta etapa,
escolham-se também diretores espirituais que se dediquem, primordialmente, ao atendimento
dos seminaristas desta etapa. Também os padres professores devem assumir que devem colaborar com a equipe de formação neste quesito, acompanhando, periodicamente, o progresso e
as limitações dos seminaristas.
30

Pastores dabo vobis, n. 69.

31

Cf. Documento 110, n. 68.

32

Cf. Documento 110, n. 34.

33

Cf. Pastores dabo vobis, n. 70.

34

Cf. Documento 110, n. 129.
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d. A comunidade: Tem como maior exigência a adesão à espiritualidade do presbítero
diocesano, que pressupõe a inserção na Igreja Particular e a disponibilidade, a abertura e o
empenho para a comunhão com o Arcebispo e o seu presbitério. O seminarista deve ser estimulado, pela própria comunidade, a experimentar, nesta etapa, a docilidade, o serviço, a abertura
madura a correções fraternas, amizades sadias e abertas à comunidade, solidez de caráter e
transparência de conduta, capacidade de empatia, compaixão e comprometimento com o bem
da comunidade, especialmente, com as necessidades dos menos favorecidos. A comunidade
deve exercer a lei do amor e do serviço, que ordena a primazia do sujeito acima de qualquer
organização estrutural, eximindo manifestações de legalismo e rigidez.
e. Professores: Têm um papel privilegiado na dimensão intelectual, mas não devem se
limitar a ela, pois são verdadeiros formadores, responsáveis pela formação integral do seminarista, e devem ajudá-lo a alcançar a maturidade necessária para interagir com o mundo atual35.
f. Os especialistas e os familiares: Também se deve contar com a colaboração de diversos especialistas, tais como: profissionais da área psicológica, com as atividades em grupo, a
fim de ajudar a aperfeiçoar a capacidade de relacionamento interpessoal; os professores das
diversas disciplinas ministradas durante esta etapa e o orientador pedagógico, com o intuito de
acompanhar o progresso acadêmico do Propedêutico, ao longo do ano, não permitindo que
avance para a próxima etapa com defasagens no processo de ensino que o prejudique no Discipulado; profissionais de fonoaudiologia, nutrição e educação física, de modo que também o
cuidado com o corpo receba a devida atenção. Além disso, nesta etapa, a família do seminarista
exerce o papel importante de ajudá-lo, no incentivo à sua vocação, a fazer esse processo de
transição, de um núcleo familiar mais restrito, para uma vivência familiar mais ampla (a comunidade do Seminário), sem que isso signifique um rompimento brusco, com os laços familiares
originais, mas que se saiba, gradativamente, renunciar a posturas egoístas, para assumir posturas comunitárias. Por isso, cabe ressaltar a importância de um ambiente onde prevaleçam a
autenticidade e a liberdade, um espaço sadio de relações harmoniosas e amadurecidas, livres de
qualquer suspeita de má conduta, seja da parte do seminarista, seja da parte dos formadores,
seja da parte de quaisquer colaboradores nesse processo.

PROGRAMAÇÃO: AS QUATRO DIMENSÕES FORMATIVAS
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As dimensões humana, espiritual, pastoral-missionária e intelectual, de acordo com as
Diretrizes para a formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil, formam as quatro dimensões
concernentes ao processo de formação presbiteral. Visando a um desenvolvimento integral do
seminarista, portanto levando em conta tudo o que ele é36, propõe-se que seja percorrido um
caminho também integrado, buscando um justo equilíbrio entre as dimensões da formação37.
6.1 – Dimensão humana: Segundo João Paulo II, na Exortação Apostólica Pastores
dabo vobis, “Sem uma oportuna formação humana, toda a formação sacerdotal ficaria privada
do seu necessário fundamento”38. Respaldada em Santo Tomás de Aquino, a Ratio fundamentalis recorda que 'a graça pressupõe a natureza'39, por isso não se substitui a esta, mas a aperfeiçoa40, de modo que nesta e nas demais etapas da dimensão formativa, nunca se partirá do nada,
mas daquilo que, previamente, o seminarista trouxer consigo como experiência. Portanto, a
formação para o ser visa à constituição “autêntica da pessoa humana, cristã e presbiteral orientando desejos e buscas para que a sua existência glorifique o Deus da vida” 41. Em vista da
necessidade desta sólida formação humana, destacam-se os seguintes pontos a serem buscados
nesta etapa formativa: amadurecimento da personalidade, através de um esforço sincero por
crescer nas virtudes teologais e cardeais, prosseguimento no discernimento vocacional, busca
sincera pelo autoconhecimento (das qualidades, defeitos e limites), progresso na formação da
consciência e do caráter prévio e estabelecimento de um equilibrado relacionamento pessoal42.

6.2 – Dimensão espiritual: “A formação espiritual é orientada para alimentar e sustentar
a comunhão com Deus e com os irmãos, na amizade com Jesus Bom Pastor, numa atitude de
docilidade ao Espírito”43. A formação espiritual do seminarista deve estar centrada na união
pessoal com Cristo, que nasce e se fortifica pela escuta da Palavra, pela participação assídua
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Cf. Ratio fundamentalis, n. 92.
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Cf. Ratio fundamentalis, n. 92.
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Pastores dabo vobis, n. 43.
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TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Iª, q. 2, a. 2, ad 1.
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Cf. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Iª, q. 1, a. 8, ad 2.
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Documento 110, n. 118.

42

Cf. Documento 110, n. 130.
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Cf. Presbyterorum ordinis, n. 12.
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nos sacramentos, na liturgia e na vida comunitária, dando-se, de maneira particular, na oração
silenciosa e prolongada44.
6.3 – Dimensão intelectual: A formação intelectual, para esta etapa, visa a complementar
o processo formativo (humano e científico), iniciado fora do Seminário, durante, sobretudo, o
Ensino Médio45. Ela “deve ser integrada em um caminho espiritual marcado pela experiência
pessoal de Deus, de modo a poder superar uma pura ciência conceitual e chegar àquela inteligência do coração que sabe 'ver', primeiro, o mistério de Deus, e, depois, é capaz de comunicálo aos irmãos”46. Para a realidade da Arquidiocese de Niterói, é ofertada uma série de disciplinas
e atividades culturais que visam a essa complementação necessária, da formação intelectual do
Propedêutico.
6.4 – Dimensão pastoral-missionária: “Uma vez que a finalidade do Seminário é preparar os seminaristas para serem pastores à imagem do Cristo, a formação sacerdotal deverá
estar permeada por um espírito pastoral que os torne capazes de ter aquela mesma compaixão,
generosidade, amor por todos, especialmente pelos mais pobres, e pronta solicitude pela causa
do Reino, que caracterizam o ministério público do Filho de Deus, e que se podem resumir na
caridade pastoral”47. A compreensão, de forma inicial, da vocação para o ministério presbiteral
e uma preparação para a vida eclesial, em perspectiva missionária, são pontos a serem trabalhados nesta etapa do processo formativo, para que o seminarista se habitue, desde o início, a
integrar-se ao conceito de Igreja em estado permanente de missão48. Visando a que os seminaristas “aprendam a arte do apostolado, não só duma maneira teórica, mas também prática” 49,
tendo sempre em vista a pluralidade das diversas espiritualidades eclesiais, fugindo dos “apegos
pessoais, forte tendência ao isolamento e ao individualismo, o processo formativo [...] pressupõe especial atenção à vida comunitária”50.
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ATIVIDADES (MEIOS)
A vida no Seminário é o grande instrumento formativo, em que se aprende um estilo de
vida51. A própria rotina ordinária, vivida em e com a comunidade, é a grande atividade formativa. A repetição orientada das atividades, que talharão a vida do futuro presbítero, deve estabelecer nele os hábitos desejados de oração, trabalho e disciplina de vida, tanto quanto auxiliar
no estabelecimento de relações saudáveis. Observe-se, no entanto, que o formando não deve
apenas se restringir às atividades que lhe forem impostas, mas deve assumi-las, interiormente,
e complementá-las com sua própria formação pessoal. À luz disso, é importante também resguardar a liberdade de iniciativa, especialmente para que os seminaristas possam viver suas
espiritualidades próprias. O interior da comunidade também é lugar em que se vive a correção
fraterna, pela qual um irmão exorta o outro, e o exame de vida, em que a turma pode encontrar
espaço para partilhar a caminhada comum.
Pautando o desenvolvimento da personalidade do seminarista em Cristo, o Homem perfeito, e visando ao amadurecimento em vista do chamado divino que envolve, de forma concreta, o ser humano52, há atividades específicas, que se prestam a favorecer o crescimento nas
dimensões da formação, as quais são detalhadas a seguir, sem correr o risco de querer restringir
cada meio a uma única dimensão, pois que todas se prestam à formação integral:

a. Recreio comunitário: Semestralmente, prevê-se uma noite para que os seminaristas
preparem uma festa temática, para a confraternização de toda a comunidade do Seminário, desenvolvendo o trabalho em equipe entre as três comunidades (Propedêutico, Discipulado e Configuração).
b. Visita às famílias: Ao longo do ano, são marcadas visitas às famílias dos seminaristas
do Propedêutico, em que eles são apresentados a diversas realidades paroquiais e familiares.
Por meio dessa experiência, a comunidade – formandos e formador – conhece e entende melhor
cada um de seus membros, vendo suas particularidades à luz de sua origem, familiar e paroquial.
c. Atividade física: Além de estimular a busca pessoal de atividades físicas, um profissional de educação física dá aulas, semanalmente, para toda a turma, buscando também o desenvolvimento da vivência comunitária. Além dos benefícios físicos imediatos, a atividade física propõe ainda o cuidado com o corpo, ferramenta fundamental para o futuro ministério,
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autoconhecimento e convivência comunitária. Todavia o cuidado com o corpo não deve ser
ocasião para que o seminarista se deixe seduzir por um “culto ao corpo”, muitas vezes sinal de
vaidade e de narcisismo.
d. Chá do Seminário: Uma vez no mês, é realizado um chá beneficente, organizado e
realizado pela comunidade do propedêutico, em sua própria residência. A etapa do Discipulado
I realiza o seu, no seminário maior. Cada qual visita as paróquias adjacentes, vendendo os convites.
e. Trabalho doméstico: Os seminaristas devem tomar parte no trabalho rotineiro da casa,
pela faxina semanal, por menores manutenções, dentre as quais a gestão da higiene do seu próprio quarto, e do serviço junto às refeições, de serventia e louça.

f. Equipes de trabalho: Todos os seminaristas são, anualmente, divididos entre as equipes de trabalho da casa, por meio das quais, parte do funcionamento da própria casa lhes é
confiado. Por ser apenas uma turma, é comum que cada trabalho se reduza a uma só pessoa.
g. Bedel: No âmbito moral, marcado pela procura constante de uma consciência formada,
a fim de tornar o seminarista uma pessoa responsável, capaz de tomar decisões justas, dotado
de reto juízo e de uma percepção objetiva das pessoas e dos acontecimentos, serão proporcionadas situações para exercer a liderança, das quais se destaca a função de bedel, que apoia o
formador do propedêutico na organização da vida da comunidade e atua como porta-voz da
mesma.
h. Trabalho pastoral: “Uma vez que a finalidade do Seminário é preparar os seminaristas para serem pastores à imagem de Cristo, a formação sacerdotal deverá estar permeada por
um espírito pastoral que os torne capazes de ter aquela mesma compaixão, generosidade, amor
por todos, especialmente pelos mais pobres, e pronta solicitude pela causa do Reino, que caracterizam o ministério público do Filho de Deus”53. Para isso, na Arquidiocese de Niterói, são
propostas aos seminaristas visitas acompanhadas, com o intuito de conhecer a realidade do público alcançado pela Pastoral da Saúde, no Hospital Antônio Pedro.
i. Missão da comunidade: Anualmente, junto com o seminário maior, é realizada uma
missão evangelizadora, em uma determinada comunidade da Arquidiocese, permitindo um contato ativo e intenso com a rotina paroquial, por parte dos seminaristas.
j. Vida de oração: A oração é a respiração da alma. Todos os dias, são oferecidos ao
seminarista momentos de oração em comunidade, cujo ponto mais alto é a Santa Missa, os quais
lhe infundem, na vida, o ritmo da oração. Esses momentos devem ser completados por cada
53
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um, por meio de momentos de oração individual, que aprofundem a oração em comum. Do
seminarista do Discipulado, espera-se que assimile, para si a vida de oração que aprende no
Seminário, compreendendo, diariamente, dentro ou fora dos muros da casa, sozinho ou na companhia de seus irmãos de caminhada, ao menos: a Missa, o terço mariano, o ofício divino, a
meditação – preferencialmente, segundo o método da Lectio Divina, que privilegia a Palavra
de Deus – e a leitura espiritual; junte-se, ainda, a confissão frequente. Quando em comunidade,
à meditação e ao ofício divino, associa-se a solene adoração eucarística.
k. Retiro: Anualmente, de modo análogo aos sacerdotes, vivam os seminaristas alguns
dias de retiro espiritual, em silêncio, na medida do possível, fora do ambiente do seminário,
para encontrar o Senhor no deserto e experimentar uma oração mais profunda e reflexiva. Nesses dias, o seminarista pode estabelecer os seus propósitos para o ano, que orientem a sua piedade pessoal e o seu aperfeiçoamento. Mensalmente, essa experiência se renova, por uma tarde
de recolhimento, em que os propósitos podem ser retomados, aperfeiçoados à luz da prática já
percorrida.
l. Formação acadêmica: Acerca das matérias a estudar no período do Propedêutico,
deve-se ter presente a situação da sociedade e da Igreja Particular de Niterói, onde se desenvolve
o projeto educativo. Deverá ser assegurada a solidez dos elementos essenciais da formação
intelectual, que contribuirão para o sucessivo percurso formativo54. Portanto, dê-se atenção ao
estudo da própria língua e de uma língua estrangeira, como também a outras disciplinas que
caracterizam esta etapa, permitindo um primeiro conhecimento da Bíblia em todas as suas partes, que apontem a centralidade no mistério de Cristo e da Igreja, na teologia do sacerdócio e
na liturgia, que apresentem as principais escolas espirituais e os santos e beatos, que ofereceram
o testemunho de uma vida exemplar, em particular aqueles próprios do Brasil, que mostrem a
importância da Igreja Católica no panorama mundial, que ressaltem os estilos literários de época
e o conhecimento das obras dos autores nacionais e internacionais, bem como da cultura que
marcou cada época e que preparem, para as etapas formativas seguintes, nos âmbitos acadêmico
e pastoral. À luz dessas necessidades, propõem-se disciplinas instrumentais (Língua Portuguesa, Produção Textual, Língua Estrangeira, Metodologia, Teoria e Prática Musical), disciplinas ligadas às ciências humanas (Introdução ao Pensamento Filosófico, História Geral e Atualidades, Literatura Ocidental) e disciplinas ligadas à ciência teológica e à vida espiritual e pastoral (Introdução aos Documentos do Vaticano II e do Magistério Recente, Introdução aos Livros Litúrgicos, Introdução à Doutrina Católica, Introdução à Sagrada Escritura e à História da
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Salvação, História da Espiritualidade Cristã, Hagiografia, Prática Pastoral em Missiologia e
Catequética). Como conclusão do ano acadêmico do Propedêutico, o Seminário prepara uma
avaliação, nos moldes de um vestibular, que contemple as disciplinas estudadas ao longo do
ano, visando ao ingresso no Ensino Superior.
m. Atividades culturais: Além do desenvolvimento em sala de aula, a formação intelectual, no Propedêutico, dar-se-á por meio do desenvolvimento de atividades culturais, como visitas guiadas a museus e ambientes histórico-culturais, a teatros ou cinemas. A própria aula de
música, compreendida pela formação acadêmica, deve contribuir para o aprimoramento cultural.
n. Encontros de formação: Semanalmente, o formador realiza um encontro com os seminaristas, para trabalhar um tema da formação.
o. Psicologia de grupo: Cabe à equipe de psicologia, acompanhar cada turma – do Propedêutico ao Seminário Maior –, segundo uma programação preparada pela mesma, a fim de
oferecer a formação humana propiciada pelos recursos da ciência psicológica, e auxiliar no
desenvolvimento da vida comunitária, buscando a constituição de uma personalidade estável –
caracterizada por um equilíbrio afetivo, o domínio de si e uma sexualidade bem integrada. Se
for o caso, pode-se também lançar mão do acompanhamento individual.
p. Conversas com o formador: Além do acompanhamento comunitário, é necessário
que o formador da comunidade acompanhe, individualmente, cada seminarista, pois que seu
papel é, precisamente, ser um acompanhador, no qual o seminarista encontre apoio e interesse.
Essas conversas devem dar-se mensalmente, ou sempre que se faça necessário. O fim do ano
deve contemplar uma última conversa, com caráter avaliativo, a fim de pontuar o progresso do
seminarista naquele ano. É o momento privilegiado, ainda que não restrito, para que o formando
procure o seu formador e partilhe a sua caminhada, e para que o formador apresente ao formando a sua visão sobre ele e seus conselhos, para a correção de seus erros e seu reto crescimento. O primeiro ano, por sua inserção no Seminário maior, requer uma atenção diferenciada.
Se o formando não sentir o interesse e a paternidade espiritual de seu formador, corre o risco
de se fechar em suas próprias opiniões, ou buscar uma figura substituta, mas se ele se fechar
para os apelos de seu formador, tapa os ouvidos para a voz de Deus.
q. Direção espiritual: O diretor espiritual é a contraparte do formador da comunidade:
enquanto este deve trabalhar o foro externo, àquele cabe o foro interno. A direção espiritual é
uma prática multissecular na Igreja, e o seminarista deve ser, desde cedo, ensinado a recorrer a
ela para encontrar orientação para todos os setores da sua vida, a partir de um olhar espiritual,
especialmente os mais íntimos, pois diz o adágio, com propriedade, que “ninguém é bom juiz
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em causa própria”. Nenhum discernimento seja feito sem a consulta do diretor. Convém que a
direção seja quinzenal ou mensal, de acordo com a necessidade percebida por dirigido e diretor.
É papel do diretor residente selecionar os padres diretores, com a aprovação do Arcebispo, e
fiscalizar a sua fidelidade a tão santo ofício. É recomendável que o seminarista procure, no seu
diretor, uma avaliação do seu caminho, para que ele mesmo possa dar uma resposta diante do
formador, sobre ser ou não capaz de prosseguir a formação.
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A ETAPA DO DISCIPULADO
DEFINIÇÃO
“A experiência e a dinâmica do discipulado – que (...) dura por toda a vida e abarca toda
a formação presbiteral – exige, pedagogicamente, uma etapa específica, na qual se apliquem
todas as energias possíveis para enraizar o seminarista na sequela Christi”55. A etapa discipular,
que, regularmente, corresponde ao tempo dos estudos filosóficos, representa o caminho pedagógico-espiritual, em que o seminarista deve se alicerçar em suas decisões, escolhas pessoais e
práticas de vida quotidiana comunitária, no seguimento de Jesus56. “O discípulo é aquele que é
chamado pelo Senhor a ficar com Ele (cf. Mc 3,14), segui-lo e tornar-se missionário do Evangelho. Ele aprende, quotidianamente, a entrar nos segredos do Reino de Deus, vivendo uma
relação profunda com Jesus”57.
Ao se contemplar o processo formativo para o sacerdócio, já em germe na iniciação à
vida cristã e continuado, permanentemente, depois da ordenação, como uma parte específica do
caminho do seguimento de Jesus, o discipulado aparece como uma preparação prévia àquilo
que é próprio do sacerdócio. O seminarista, na etapa do discipulado, antes de se preocupar mais
propriamente com a formação da imagem sacerdotal de Jesus, em si, a ser impressa pelo caráter
da ordenação, deve se ocupar da formação da imagem de Jesus já impressa pelo caráter do
batismo. Em suma, para formar bons sacerdotes na configuração, é preciso, antes, formar homens maduros e santos no discipulado.

OBJETIVO GERAL
Uma vez terminada a etapa propedêutica, o seminarista é inserido no caminho formativo
próprio do Seminário Maior, o qual exige que ele se integre na dinâmica de uma busca de um
maior amadurecimento vocacional e de um maior aprofundamento no caminho da santidade,
próprio da vocação batismal58. Ou seja, é necessário que o processo formativo ajude o

55

Ratio fundamentalis, n. 62.

56

Documento 110, n. 142.

57

Ratio fundamentalis, n. 61.

58

“Os seguidores de Cristo, chamados por Deus e justificados no Senhor Jesus, não por merecimento próprio, mas
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seminarista a “amadurecer sua decisão definitiva de seguir o Senhor Jesus por meio do itinerário
formativo proposto pela Igreja no Brasil, para se assumir o presbiterado”59.
Todavia, para que o seminarista possa aprofundar o seu discernimento vocacional e viva
de maneira radical e sóbria a sua busca de santidade, é necessário que tenha suficientes subsídios humanos, de modo que a formação humana se constitua como “o fundamento de toda a
formação sacerdotal”60. Portanto, na etapa discipular, destaque-se “a centralidade do itinerário
formativo sobre a maturação afetiva e humana do seminarista, a partir do seu contínuo crescimento espiritual”61.
Assim sendo, nessa consciência de que a base, na qual se fundamentam a vida e a santidade presbiteral, é uma sólida formação humana, a etapa discipular tem como objetivo principal
“educar a pessoa à verdade do próprio ser, à liberdade e ao domínio de si, com vista à superação
das diversas formas de individualismo, e ao dom sincero de si, que dá lugar a uma generosa
dedicação aos outros”62. Para tanto, é preciso haver um frequente “acompanhamento formativo
sistemático sobre a formação da personalidade dos seminaristas, agregando, quando necessário,
a assistência e o auxílio especializado de outros profissionais”63.
De tal modo, auxiliado pela ação da graça, o amadurecimento da personalidade do seminarista o conduzirá a um contínuo crescimento espiritual e a uma melhor preparação, para viver
a etapa configurativa, assumindo, gradativamente, os compromissos próprios e definitivos da
vida sacerdotal64.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para se alcançar essa maturação da própria personalidade e a sua abertura à ação do Espírito Santificador, espera-se que, ao longo do tempo do discipulado, o seminarista alcance os
seguintes objetivos específicos:

divina e, por conseguinte, realmente santos. É necessário, portanto, que, com o auxílio divino, conservem e aperfeiçoem, vivendo-a, esta santidade que receberam” (LG, n. 40).
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a. a humildade, a magnanimidade do coração, a discrição e a tolerância,65 necessárias para
um salutar convívio interpessoal, em particular, no interior da comunidade;
b. a transparência, a honestidade, a retidão no juízo66 e a obediência interior67, que o disponham para ser bem formado;
c. a temperança, especialmente, no cuidado da alimentação e da própria saúde, em geral;
d. coragem, sentido prático, amor à verdade68 e um gosto apurado para a arte69, sob aquela
orientação dada pelo Apóstolo, de tudo examinar e reter o que for bom 70, para se capacitar a
uma saudável interação com o mundo;
e. a constância, em especial, nas atividades previstas pelo próprio plano de vida e pelo
horário ordinário do Seminário, com pontualidade;
f. o rompimento sincero com o pecado, vivido na revisão dos próprios hábitos;
g. uma vida de oração bem estabelecida, fundamentada, especialmente, no encontro pessoal com Jesus Cristo e na meditação da Palavra de Deus;
h. atitude de mortificação e penitência, tanto autoimposta, quanto diante das ocasiões de
contrariedade, permitidas por Deus;
i. conhecimento filosófico suficiente para suportar o estudo teológico, e das ciências humanas, que favoreçam o diálogo com o mundo atual, em vista do ministério;
j. a assimilação da pluralidade da Arquidiocese de Niterói, em sua própria visão de Igreja;
k. o sentido da diocesaneidade, que é exatamente a característica própria do sacerdote
diocesano71;
l. a compreensão da relação entre o sacerdócio ministerial e o comum, a fim de evitar a
clericalização72.
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TEMPO E LOCAL
O tempo mínimo de formação do discipulado é de três anos. Todavia, para que se passe
à etapa formativa seguinte, é necessário que o seminarista tenha alcançado os objetivos próprios
da etapa discipular, isto é, uma maior maturidade humana e um maior aprofundamento da experiência cristã do seguimento de Cristo, iniciado no batismo. Mas também é fundamental que
o seminarista tenha alcançado o suficiente conhecimento da filosofia e das ciências humanas73.
Caso não alcance esses objetivos, a equipe formativa deverá estender, por mais tempo, o processo de permanência do seminarista nesta etapa formativa ou, na verificação da impossibilidade de que siga adiante, seja dissuadido de continuar o mesmo processo74.
O local de formação do Discipulado é o Seminário Arquidiocesano São José de Niterói,
localizado na rua Dr. Genserico Ribeiro, 59, São Lourenço, Niterói - RJ. Os alojamentos se
localizam no prédio Dom Benassi (segundo andar e subsolo). Além disso, fazem parte dos locais formativos, comuns às demais etapas formativas, o Instituto Filosófico e Teológico, no
qual os seminaristas têm suas aulas, a biblioteca, o Salão Nobre, a Capela, o refeitório, as salas
de convivência, os locais reservados para reuniões e para atendimentos e os demais espaços
externos.

OS SUJEITOS DA FORMAÇÃO
Além do que já foi mencionado no item 5, da etapa do Propedêutico, nesta etapa da Síntese Vocacional, deve-se observar o que foi prescrito, acrescentando-se o seguinte específico:

a. Os padres formadores: Os padres formadores compõem uma comunidade educadora,
a fim de transmitir os valores do sacerdócio; dentro dela, o seminarista, no discipulado, deve
contar, especialmente, com o acompanhamento regular do formador da sua comunidade.
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Diante do protagonismo do candidato, na sua própria vocação, e do impacto de uma sua saída do Seminário, é
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impossibilidade da continuidade no caminho para o sacerdócio e deixá-lo para que os formadores intervenham,
através de uma expulsão.
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b. Especialistas: Colaboram com a formação, em suas áreas de atuação, por meio da sua
assessoria; na Arquidiocese de Niterói, conta-se com a equipe de psicologia e com os profissionais de nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, canto e educação física.
c. Comunidade: Todas as comunidades que constituem a única Igreja – comunidade de
comunidades – atuam também como formadoras. Dentre todas, a primeira é a própria comunidade do Seminário, que deve influir, ativa e positivamente, na formação do candidato, ou seja,
os seminaristas75 são responsáveis uns pelos outros, são guardas dos seus irmãos. Em seguida,
todo o presbitério76, especialmente significado nos padres, que colaboram mais proximamente
com o Seminário, e nos párocos, que enviam ou acolhem seminaristas, deve formar as vocações
que futuramente incorporará. Finalmente, também, é de destacar o papel formativo da família,
da paróquia e das demais realidades eclesiais, como as comunidades de vida e aliança, em que
surgem as vocações77, que, nesta etapa do Discipulado, contribuem como seu apoio adequado
e incentivo à fidelidade vocacional, visto que o seminarista se encontra, ainda, nos primeiros
anos das etapas iniciais do processo formativo para o presbiterado.

PROGRAMAÇÃO: AS QUATRO DIMENSÕES FORMATIVAS
Como já foi apresentado, anteriormente, em relação à etapa do Propedêutico e de acordo
com a Ratio fundamentalis, seguindo as orientações da Pastores dabo vobis, o caminho formativo seminarístico é dividido em quatro dimensões: a dimensão humana, a dimensão espiritual,
a dimensão intelectual e a dimensão pastoral-missionária. “Cada uma destas dimensões formativas é dirigida à ‘transformação ou assimilação’ do coração à imagem do próprio coração de
Cristo”78. Neste sentido, uma vez que o coração de Cristo é uma unidade bem integrada, as
dimensões formativas também devem se articular e se integrar. De tal modo, cabe “ao Seminário Maior a articulação de todas as dimensões da formação presbiteral. Embora haja espaços
próprios para a formação intelectual e a experiência pastoral, é no Seminário Maior que se
articulam, de forma integrada, as diversas dimensões da formação”79.
Nesse processo de integração, ganha destaque o sentido comunitário da formação: “o húmus da vocação ao ministério sacerdotal é a comunidade, porquanto é dela que o seminarista
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provém, para lhe ser de novo enviado a servi-la, depois da ordenação”80. Não somente isso, mas
também a vida comunitária proporciona ao seminarista uma experiência, desde já, da comunhão
de fé com o bispo e com o presbitério, além de, em uma dinâmica eclesial, favorecer que o
seminarista crie atitudes e habilidades que o ajudarão no seu futuro ministério81.
No caso particular do Seminário São José, destaca-se a realidade das turmas e das comunidades do Discipulado e da Configuração. Ao ingressar no Seminário, o seminarista de Niterói
é inserido em uma turma específica, já na etapa do Propedêutico, que acompanhará o candidato
em todas as demais etapas formativas subsequentes, até o ministério sacerdotal. Com a sua
turma, o seminarista viverá e/ou partilhará as diversas experiências que a vida comunitária proporciona: a amizade, a correção fraterna, a experiência acadêmica, as experiências espirituais,
as alegrias, as lutas, as dores e as tristezas que possam surgir. Assim, é mais do que natural que
o relacionamento do seminarista com a sua turma de origem seja diferenciado do seu relacionamento com os demais seminaristas e, ao mesmo tempo, é estranho que assim não o seja.
Dessa forma, a etapa do Discipulado é um momento propício para se observar se tais características, iniciadas no Propedêutico, se enraizaram ou não no seminarista.
Ao ser inserido na dinâmica própria do Seminário Maior, a turma passa a fazer parte da
Comunidade do Discipulado, composta pelos seminaristas do primeiro, do segundo e do terceiro anos do Discipulado. Com esses e com os seminaristas da Comunidade da Configuração,
comporão equipes e trabalharão juntos, nos diversos serviços do Seminário Maior. Todavia,
ainda que surjam desse contato novas relações de amizade, o seminarista não deve perder a
referência com a sua turma de origem, já que é o seu vínculo mais fundamental.
Ao final do processo de formação discipular, o seminarista deverá ser, devidamente, avaliado pelo seu formador, o qual indicará se está apto ou não a continuar no caminho de formação, na etapa configurativa. Deve, para tanto, ter alcançado os objetivos propostos por este
projeto formativo. Todavia, em alguns casos, o seminarista poderá apresentar deficiências em
uma ou mais dimensões formativas, de modo que deverá ser pensado, pela equipe formativa,
qual será o melhor caminho para a continuação do caminho formativo de tal seminarista82.
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No caso da dimensão intelectual, sugere-se que seja estabelecido um núcleo de disciplinas fundamentais para o

curso de Filosofia, das quais não se pode abrir mão para o ingresso nos estudos teológicos, próprios da Configuração. Nas demais dimensões, sugere-se que o seminarista faça uma experiência pastoral em uma paróquia específica, e conte com o auxílio psicológico e espiritual necessários para sanar sua dificuldade. Após o parecer do
psicólogo e do diretor espiritual, com a devida autorização por parte do candidato, deverá retomar a vida no
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Deve-se ter em conta que, ainda que haja uma mútua complementaridade das dimensões
formativas, a formação humana é a base, e a formação espiritual é a coluna do edifício formativo. Assim, deve-se, nessa avaliação final, levar em conta, sobretudo, a “posse das qualidades
humanas e espirituais indispensáveis, tais como: reta intenção, grau suficiente de maturidade
humana, afetiva e sexual e comprovada saúde física, psíquica e mental, além da retidão de caráter”83. Logo, ainda que seja importante a avaliação acadêmica, ela não deve ser encarada
como a única via de acesso à etapa da Configuração84.
6.1 – Dimensão humana: De acordo com a Ratio Fundamentalis, o “chamado divino
interpela e envolve o ser humano concreto”85. Na consciência de que somos corpo, alma e espírito86, não se pode entender o processo formativo apenas sob o aspecto espiritual ou o pastoral-missionário. Pelo contrário, uma “reta e harmoniosa espiritualidade requer uma humanidade
bem estruturada”87, e a “formação humana constitui um elemento necessário para a evangelização, na medida em que o anúncio do Evangelho passa pela pessoa, e é mediado por sua humanidade”88. Isto é: as dimensões espiritual e pastoral-missionária, bem como a intelectual,
dependem de uma sólida formação humana. Assim sendo, a formação humana ganha um destaque central no processo formativo, particularmente, no período do Discipulado.
Essa dimensão tem como objetivo proporcionar ao candidato crescer de maneira integral,
através de um processo equilibrado de autoconhecimento, de modo que lhe proporcione o desenvolvimento de sua personalidade e a superação de suas limitações. Para tanto, é fundamental
que a formação humana permita que o seminarista se sinta amado por Cristo e, assim, queira
conformar, de forma mais comprometida, sua vida com a vida de Cristo, que viveu e vive sua
humanidade de maneira perfeita, amando os irmãos e sabendo-se, igualmente, amado pelo Pai89.

Seminário, na etapa configurativa. Caso contrário, deverá ser dissuadido de continuar. Todavia, deve-se ter cuidado para que esse processo de permanência no Discipulado seja preparado por um contínuo acompanhamento do
seminarista e lhe seja comunicado, com antecedência, para evitar dificuldades em nível pessoal.
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Espera-se que que o seminarista do discipulado “tenha pleno conhecimento da própria
história de vida”90 e a partilhe de maneira livre, com os formadores e, se necessário, com um
profissional de psicologia, tendo a consciência de que estes foram designados como tais, para
a orientação do candidato. Assim, poderá detectar e sanar as possíveis dificuldades nessa dimensão e fazer um reto discernimento de sua vocação.
Uma vez que está inserido na dinâmica comunitária da formação, também se espera que
o seminarista do Discipulado desenvolva as virtudes humanas, necessárias para sua efetiva colaboração com os diversos trabalhos do Seminário, e com a vida comunitária em si.
Além disso, visto a vivência pastoral própria do período de Discipulado, bem como a
experiência no dia a dia e nos eventos do Seminário, espera-se que o seminarista dessa etapa
formativa tenha um sadio relacionamento com pessoas de todas as idades, sexos e condições.
Para tanto, espera-se que ele seja formado, gradativamente, em sua sexualidade e afetividade,
de modo que, ao final dessa etapa, possa ter clara a sua identidade sexual, bem como a consciência das implicações da vida celibatária, própria da vocação sacerdotal91.
Mais ainda, o seminarista dessa etapa deve ser orientado ao uso responsável das novas
tecnologias, bem como das redes sociais, uma vez que a maioria já está acostumada a seu uso92.
Neste sentido, convém desenvolver iniciativas, como encontros, workshops internos, que terão
como objetivo iniciar o candidato nos diversos recursos que a tecnologia nos oferece, tais como
plataformas de edição de texto online, aplicativos de pagamento, aplicativos de videoconferência etc., os quais facilitam as diversas tarefas do dia a dia, a vida acadêmica e o futuro ministério.
Esses encontros podem ser ministrados pelos próprios seminaristas, que tenham experiência no
uso desses recursos e podem se realizar em forma de monitoria. Sejam também os professores
incentivados a adotar tais meios e, se necessário, sejam neles iniciados.
6.2 – Dimensão espiritual: “Porquanto todo Sumo Sacerdote, tirado do meio dos homens
é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus”93. Nesse período de formação,
o seminarista é convidado a estar mais perto do Mestre, para que possa ouvi-lo, aprender e criar
verdadeiros laços de amor e de amizade com Ele. Assim sendo, é essencial ao seminarista cultivar esses laços de amor com Deus, os quais se darão por meio de sua vida espiritual.
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De tal modo, o “centro da formação espiritual é a união pessoal com Cristo, que nasce e
alimenta-se de modo particular, na oração silenciosa e prolongada”94. Através dessa união com
Cristo, em seu seguimento, o seminarista será capaz de conferir “sentido absoluto sobre aspectos fundamentais da vida presbiteral, tais como serviço, obediência, doação, renúncia, disciplina”95. A base dessa dimensão formativa, por sua vez, é a cruz de Cristo, pela qual o discípulo
deve ser identificado e que se constitui o horizonte da vida celibatária, como caminho de identificação com o amor de Cristo pela humanidade96. Essa identificação com a cruz de Cristo se
dá, por meio da experiência do seminarista com a própria fragilidade; uma vez consciente da
mesma, ela torna-se o lugar teológico, de encontro e de manifestação de Deus. Neste deserto
existencial, aprende-se a rezar e a compreender perfeição - a qual somos todos convidados por
Cristo - como um caminho longo, dinâmico, num movimento de fazer-se segundo Jesus Cristo,
e não como uma lógica de resultados excelentes e perfeccionistas.
O caminho da formação espiritual ocorre pelas etapas de iniciação, de amadurecimento,
de aperfeiçoamento e de aprofundamento97. Assim, espera-se que o seminarista do Discipulado,
uma vez iniciado no caminho espiritual, próprio da vida de seminarista no Propedêutico, conclua o seu processo de iniciação, por meio da dinâmica própria do Seminário Maior e busque,
por diversos meios, amadurecer a sua relação com Deus. Através de seu esforço de conversão
e de amadurecimento, ele será capaz de desenvolver as virtudes humanas e cristãs e compreender que a sua vida e o seu futuro ministério, em todas as dimensões, devem ser lidos, vividos e
regidos pela ação do Espírito Santo98.
6.3 – Dimensão intelectual: De acordo com a Ratio Fundamentalis, a “formação intelectual destina-se a levar os seminaristas a atingirem uma sólida competência no âmbito filosófico e teológico, mas também uma preparação cultural de caráter geral, de tal maneira que lhes
permita anunciar, de modo credível e compreensível aos homens de hoje, a mensagem evangélica, estabelecer um diálogo profícuo com o mundo contemporâneo, e sustentar, à luz da razão,
a verdade da fé, mostrando a sua beleza”99. Portanto, uma vez que a formação intelectual tem
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como finalidade última o serviço pastoral, ela faz parte do processo integrante da formação
sacerdotal.
De tal modo, nota-se que, diferentemente daquilo que o senso comum poderia supor, a
formação intelectual não se restringe ao âmbito dos estudos filosóficos e teológicos, ainda que
esses possam ocupar a maior parte do cotidiano dos seminaristas, mas essa dimensão se expande
também à cultura geral, acessada e vivenciada através da leitura dos clássicos da literatura,
sobretudo da literatura brasileira. Assim sendo, ainda que não se esteja em ambiente acadêmico,
e se encontre em meio às pessoas mais simples, é possível fazer uma rica experiência intelectual, por meio de sua cultura e de seu modo de viver a vida e a sua relação com Deus.
Para tanto, é necessário que a formação intelectual esteja integrada às dimensões espiritual e humana, devendo ser marcada por um profundo relacionamento com Deus, por meio de
Sua Palavra e da experiência de fé. Esse relacionamento possibilita ao candidato uma ruptura,
com o conceito de formação meramente científica e, assim, seja capaz de “chegar àquela inteligência do coração que sabe ‘ver’, primeiro, o mistério de Deus, e depois é capaz de comunicálo aos irmãos”100. Como ferramenta para tal fim, é de grande proveito para o formando dessa
etapa, o contato com a doutrina dos Padres da Igreja.
De tal maneira, bem integrada, essa dimensão possibilitará que o seminarista do Discipulado seja capaz de dialogar com a realidade plural de nossa Arquidiocese e seja, assim, fermento
na massa do mundo. Além disso, essa dimensão contribuirá, eficazmente, para que seja o homem da Palavra, já que os “fiéis têm direito à competência, clareza e profundidade daqueles
que assumem a responsabilidade de mestres na fé, no desempenho do ministério presbiteral”101.
No período do discipulado, o seminarista será iniciado nos estudos filosóficos e nele se
aprofundará durante os três anos de sua duração regular. A devida iniciação e o devido aprofundamento lhe permitirão criar uma consciência mais reflexiva, e a compreender melhor a
profundidade do mundo, do ser humano e de Deus, tornando-os verdadeiros mestres de vida,
da verdade e do amor102.
Os professores, verdadeiros formadores, têm a missão de integrar os estudos filosóficos
à vida e à pastoral, não se limitando ao seu conteúdo, mas abrindo janelas que lhes permitam
contemplar a realidade do mundo, refletir sobre ela e criar mecanismos para seu agir pastoral.
Estejam, para isso, abertos a que haja, se necessária, “a reformulação dos métodos didáticos e
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a ‘unidade e solidez’ da formação intelectual”103, estando atentos e abertos ao uso das novas
tecnologias, as quais poderão facilitar o processo de aprendizado.
O formador do discipulado esteja atento ao desenvolvimento acadêmico dos seminaristas, particularmente dos que estão no primeiro ano, já que muitos trazem consigo experiências
acadêmicas deficientes e são inseridos em uma dinâmica na qual não estão ainda acostumados.
Isso deve ser feito no acompanhamento individual, e também por meio do diálogo com a equipe
pedagógica do Instituto, com quem os seminaristas terão frequente atendimento104. Encontro
esse, que deve ser personalizado, levando em conta as necessidades de cada seminarista, e constante, evitando uma mera escuta de problemas, mas, sim, um verdadeiro acompanhamento, durante o tempo necessário dessa etapa formativa. Conforme o seminarista for adquirindo maturidade em relação à vida acadêmica, esse acompanhamento pode acontecer de maneira mais
esparsa.
Seja o processo acadêmico do discipulado, o qual dura regularmente três anos, devidamente avaliado, em todas as etapas e em todas as disciplinas. Todavia, os formadores e professores estejam atentos, para o fato de que “o cumprimento das obrigações relativas aos estudos
não poder ser o único critério para determinar a duração do percurso formativo do candidato ao
sacerdócio”105.
Logo, espera-se do seminarista do discipulado responsabilidade nos estudos e abertura de
coração, para que possa ouvir e aprender, aquilo que Deus, cotidianamente, quer nos ensinar
através das pessoas e das situações. Espera-se também, que o seminarista seja capaz de refletir
e dialogar, de forma sincera, com a pluralidade de carismas e ministérios da Igreja, bem como
com as realidades extra-eclesiais. Deve sempre se lembrar de que o período do discipulado é o
tempo de aprender com o Mestre e experimentar o seu amor.
6.4 – Dimensão pastoral-missionária: “Depois disso, o Senhor designou outros setenta
e dois, e os enviou dois a dois à sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir” 106.
O discípulo, uma vez tendo estado em uma profunda relação de amizade com o Mestre, é agora
enviado por Ele para anunciar o Reino de Deus aos lugares onde Ele mesmo deveria ir. A dimensão pastoral-missionária, nesse sentido, não é algo secundário no processo formativo do
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Discipulado, mas é o “princípio unificador de todo o processo formativo, [e] consiste na necessária qualificação específica para o ministério pastoral, sempre impregnado pela ação e condução do Espírito de Deus”107.
Ao longo do processo formativo próprio do Discipulado, os seminaristas devem se preparar, por meio de uma formação que integre tanto aspectos teóricos quanto aspectos vivenciais
dessa dimensão, para que se tornem capazes de “ter aquela mesma compaixão, generosidade,
amor por todos, especialmente pelos mais pobres, e pronta solicitude por causa do Reino, que
caracterizam o ministério público do Filho de Deus, e que se podem resumir na caridade pastoral”108. De tal modo, em todo meio em que estiver, serão verdadeiros discípulos missionários,
dispostos a anunciar a todos o Evangelho do Reino. Todavia, deve-se ter atenção a que o seminarista resguarde sua identidade e sua vocação mediante as propostas e critérios dos novos
areópagos de evangelização109.
A partir do segundo ano do Discipulado, o seminarista passa a ser inserido em uma dinâmica pastoral mais intensa. Por meio de algumas atividades específicas e constantes, será exigido dele um contato mais próximo com aqueles que mais necessitam de assistência, e isso
ocorrerá, por meio das pastorais, designadas pela equipe de formação. O primeiro ano, por outro
lado, não integrará essas pastorais, mas mensalmente, será enviado para a venda do chá, nas
paróquias da região, e nele trabalhará, de modo que terá o contato com o povo110.
Assim sendo, espera-se que o seminarista do discipulado seja capaz de: aprofundar-se na
dinâmica evangelizadora da Igreja como discípulo missionário de Cristo; expressar-se em público, mesmo que minimamente; dialogar com as diferentes realidades eclesiais e extra-eclesiais; fazer leituras profundas da vida das pessoas, por meio da escuta atenta; e desenvolver a
capacidade de discernimento pastoral111. Para tanto, deverão contar com os estudos filosóficos,
sua experiência de vida e de fé, e uma devida iniciação ao serviço pastoral que exercerão. Além
disso, de forma ordinária, os seminaristas do segundo ano receberão o Ministério Extraordinário
da Bênção (MEBE), e os seminaristas do terceiro ano receberão o Ministério Extraordinário da
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Sagrada Comunhão (MESC), os quais exercerão em suas atividades pastorais, no serviço litúrgico e no serviço aos doentes. O primeiro ano receberá a batina, como sinal de um passo mais
aprofundado no mistério de Cristo, a qual passarão a utilizar apenas durante o serviço litúrgico.

ATIVIDADES (MEIOS)
A fim de alcançar os objetivos para a etapa do Discipulado e proporcionar, ao seu próprio
nível de exigência, uma formação integral nas quatro dimensões acima apresentadas, são necessárias atividades formativas que estimulem o desenvolvimento do seminarista e propiciemlhe a capacidade de reconhecer, em si, o que é preciso trabalhar. Diante disso, não basta um
conjunto de afazeres, sem um dedicado acompanhamento e uma sincera avaliação, para que o
itinerário não se reduza a um processo de aprovação automática que fraude a formação112.
No sentido, então, desenvolvido, atuando como um fecho para todas as demais atividades,
aparece a avaliação, que não deve ser relegada ao fim da etapa, mas deve ser renovada ao longo
de toda ela. Para que o seminarista possa não apenas progredir para a etapa da Configuração,
mas, mesmo dentro dos três degraus do Discipulado, é preciso alcançar a maturidade requerida
para cada passo. A avaliação é contínua, mas o fim de cada semestre letivo deve ser o momento
privilegiado para fazê-la. O primeiro avaliador do seminarista é ele mesmo, que deve, amparado
pelo seu diretor espiritual, comparar a sua vida atual ao ideal proposto pelo projeto formativo
do Seminário e o seu pessoal e, dessa comparação, retirar propósitos para a sua evolução. Deve,
no entanto, o formador do Discipulado, ao fim do semestre, apresentar a sua avaliação a cada
seminarista da comunidade, individualmente, à luz das avaliações emitidas ao longo desse período pelo responsável por, sua pastoral, bem como pelos professores e especialistas, e da sua
observação própria, forjada pela convivência113. No fim de cada ano, o formador apresente, ao
seminarista, seu parecer sobre a sua passagem para o próximo degrau da sua formação, de
acordo com a integração da parte do itinerário prevista para aquele ano.
Além do que é comum à Etapa do Propedêutico, e já foi, suficientemente, apresentado no
item 7, convém apresentar, ou ainda precisar o seguinte:

a. Encontro de turmas: Mensalmente, o calendário do Seminário prevê um dia para que
as turmas planejem uma convivência interna, a fim de fortalecer os laços da turma. O encontro
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pode ser dentro ou fora do Seminário, e o seu teor fica a cargo de cada turma, nos termos estabelecidos pela formação.
b. Encontro com as famílias: Semestralmente, o calendário preveja um dia para reunir
as famílias dos seminaristas do Discipulado para uma tarde de formação, oração e convivência,
a fim de estreitar os laços entre elas e oferecer a oportunidade de participarem da vida do Seminário e contribuírem para a formação dos filhos.
c. Encontro com o Arcebispo: É importante que haja, na medida da disponibilidade do
Arcebispo, encontros com os seminaristas, individualmente, ou por etapas, a fim de favorecer
o contato.
d. Convivência: Esporadicamente, a comunidade se reúna, se possível, com o seu formador, para participar de uma atividade lúdica ou cultural (como assistir a um filme, jogar ou
passear), não só para a interação da mesma, como também para a sua formação cultural, que
pode ser enriquecida pelo debate, muitas vezes, suscitado por essas interações.
e. Atividade física: Semanalmente, toda a comunidade do Seminário Maior se reúne para
a atividade física conjunta; ademais, convém que os seminaristas complementem individualmente, a prática desportiva, mesmo a fim de internalizarem o hábito. Além dos benefícios físicos imediatos, a atividade física propõe ainda o cuidado com o corpo, ferramenta fundamental
para o futuro ministério, autoconhecimento e convivência comunitária. Todavia, o cuidado com
o corpo não deve ser ocasião para que o seminarista se deixe seduzir por um “culto ao corpo”,
muitas vezes sinal de vaidade e de narcisismo.
f.

Eventos: O Seminário acolhe uma série de eventos, especialmente a fim de contri-

buir com as finanças da casa. Em algumas ocasiões especiais, previstas no calendário do Seminário, acontecem as festas, dentre as quais se destaca a Festa de São José, em que, sob a direção
da Equipe de Eventos, todos os seminaristas são divididos em equipes para preparar e trabalhar
nas festas. Mensalmente, acontece o Chá Beneficente, organizado pelo Primeiro Ano do Discipulado – do qual se escolherá um coordenador – e, pelos seminaristas desse ano, divulgado nas
paróquias da região. Todas as atividades e eventos oferecidos pelo Seminário têm como finalidade primeira a evangelização, seja em benefício dos amigos e benfeitores, seja em benefícios
dos próprios familiares dos seminaristas, como também, uma evangelização que visa o próprio
formando.
g. Trabalho doméstico: Além do trabalho comum às outras comunidades, a do Discipulado ainda trabalha, semanalmente, na cantina do Seminário, para arrecadar recursos junto aos
alunos do curso Estrela da Evangelização e do CPC.
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h. Equipes de trabalho: Em relação ao Propedêutico, a vivência das equipes no Seminário Maior se caracteriza pelo aspecto comunitário: são, legitimamente, equipes compostas
por membros numerosos, em contraposição ao Propedêutico, quando um trabalho da mesma
natureza pode se concentrar em apenas um. Todas as equipes têm um coordenador, designado
pela equipe de formação dentre os seminaristas a ela elencados, e um padre formador responsável, que deve acompanhar o seu trabalho, em constante interesse e solicitude para com as
demandas da equipe.
i. Prefeitos de disciplina, guardiães e representantes de turma: No Instituto, cada
turma elege um representante, que deve ser a referência para os professores. Além disso, cada
turma também escolhe um guardião, que atua como seu porta-voz, ao longo do ano. Cabe ainda,
aos padres formadores, apontar um prefeito de disciplina para cada comunidade, que atue em
funções específicas na organização da casa. Prefeitos e guardiães integram o Conselho do Seminário, junto ao Reitor.
j. COMISE: O Conselho Missionário de Seminaristas é composto por alguns seminaristas do Seminário Maior, escolhidos pelos formadores, e sua estrutura obedece às normas emanadas pela Pontifícia União Missionária. Seu objetivo é a formação e animação missionárias no
interior do Seminário.
k. Estágio pastoral: A partir do segundo ano do discipulado, os seminaristas são admitidos ao estágio pastoral, pelo qual começam a se familiarizar, ainda que remotamente, com o
exercício do ministério ao qual querem dedicar sua vida e seus esforços, bem como se aprofundam no conhecimento da realidade eclesial da Arquidiocese. Na etapa do Discipulado, o estágio
se dá em equipes, divididas entre os trabalhos pastorais oferecidos pelo Seminário, seja internamente, seja junto à comunidade local, seja, enfim, junto à ação pastoral arquidiocesana. Cada
pastoral deve ter um responsável, de quem se deve exigir a acolhida e consequente introdução
ao trabalho, o acompanhamento dos seminaristas e a sua avaliação, por escrito, entregue ao
formador da comunidade discipular, no fim do ano114. Essa avaliação deve contar para o juízo
do formador, quanto à capacidade do seminarista em avançar para o próximo degrau da sua
formação.
l. Missão da comunidade: Uma vez ao ano, o COMISE prepara uma missão popular
dentro dos limites da Arquidiocese, para a comunidade discipular, a fim de trabalhar esse aspecto da formação, de maneira mais intensa, e proporcionar, desde já, um contato imediato com
o povo.
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m. Ministérios extraordinários: Durante o Discipulado, são conferidos, ordinariamente,
aos seminaristas os ministérios extraordinários da bênção, no segundo ano, e da sagrada comunhão, no terceiro, junto à recepção das batinas, para o primeiro ano, em celebração presidida
pelo Arcebispo, no começo do ano letivo. Esses ministérios precedem àqueles que deverão ser
recebidos na Configuração e já pavimentam o caminho em direção ao ministério, permitindo
ao seminarista desenvolver, progressivamente, a sua atuação pastoral.
n. Celebrações litúrgicas arquidiocesanas: Toda a comunidade do Seminário auxilia
nas grandes celebrações arquidiocesanas, mas ao Discipulado duas dizem especial respeito. A
primeira é a solenidade de Corpus Christi, celebrada no Vicariato Niterói, sede da Arquidiocese, em que o Discipulado responde pelo último tapete de sal, bem como auxilia em toda a
organização; quanto à parte propriamente litúrgica, realiza-a sob a direção dos seminaristas da
Configuração que fazem, nesse vicariato, o seu estágio pastoral. A segunda é a Semana Santa,
celebrada na Catedral. Além de um intenso momento espiritual para o Discipulado, vivido sozinho com os formadores, no Seminário, e com o Arcebispo, nas celebrações, toda a organização fica por conta do Terceiro Ano do Discipulado, assistido pelos demais membros da comunidade, marcando um ápice na caminhada dessa etapa formativa.
o. Formação acadêmica: O núcleo da formação acadêmica do Discipulado está no curso
de Filosofia, sobretudo na rotina de aulas. Deve, contudo, ser complementado pessoalmente,
pelo seminarista, por leituras à parte do conteúdo obrigatório, e pela instituição, por meio da
oferta de palestras adicionais. Considerado apto a chegar ao terceiro ano, o seminarista deverá
sintetizar o seu aprendizado por meio da redação de uma monografia, a título de Trabalho de
Conclusão de Curso, na qual se deve buscar aprofundar um tema relevante ao pensamento católico, desde a perspectiva filosófica – isto é, o tema deve ter relevância eclesial e implicações
para a fé – sob a orientação de um professor.
p. Monitoria: Os seminaristas, que se destacarem nas matérias com maior índice de reprovação no ciclo básico da Filosofia, podem assumir uma atividade de monitoria, para auxiliar
os alunos dessa disciplina. Essa atividade serve ainda à preparação dos novos alunos para o
estabelecimento de uma rotina de estudos.
q. Coral: O Seminário mantém o seu próprio coral, cuja principal finalidade deve ser
promover a formação musical àqueles que o desejarem. Apesar de seu estatuto de atividade
facultativa, deve ser oferecida pela casa, e por ela incentivada, dada a importância que a Igreja
vê na música sacra, religiosa e litúrgica, a fim de contribuir para um desenvolvimento cultural
integral dos seminaristas.
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r. Encontros de formação: No Seminário Maior, esses encontros, cujas datas devem ser
preestabelecidas no calendário anual, podem seguir um ciclo que passa por cada turma e conclui, com toda a comunidade discipular, a fim de que o formador tenha um momento sozinho
com cada turma e com toda a comunidade reunida; tal ciclo oferece a oportunidade de trabalhar
atualidades com toda a comunidade, enquanto desenvolve um itinerário fixo com as turmas.
Propõe-se também que as formações assumam um caráter cíclico, percorrendo os temas das
virtudes cardeais e o evangelho próprio do ano litúrgico em vigência 115. Some-se a esses encontros a acolhida que deve ser oferecida ao primeiro ano, quando da sua chegada, a fim de lhe
apresentar a dinâmica e as normas do Seminário Maior. Essa acolhida, se não puder ser feita
pelo formador da comunidade, seja assumida por outro padre formador. É fundamental que os
novos membros da comunidade sejam devidamente recebidos, para que não se vejam induzidos
a assimilar, indiscriminadamente, os comportamentos, às vezes virtuosos, outras vezes viciosos, que encontrarem. Nada seja considerado óbvio: “o óbvio deve ser dito”.
s. Atendimento dos especialistas: Também aos especialistas se reserva um papel de
acompanhamento em suas áreas. Cabe à equipe pedagógica atender, periodicamente, os alunos,
a fim de orientá-los no seu processo acadêmico e colher suas impressões para o aprimoramento
constante da formação intelectual; maior dedicação deve recair sobre o primeiro ano e adaptarse, progressivamente, de acordo com o desenvolvimento dos alunos. A equipe de psicologia
ofereça horários para o atendimento individual daqueles que assim o quiserem ou apresentarem
necessidade, observada pela formação. Àqueles que apresentarem necessidade, ofereçam-se
também, os serviços de fonoaudiologia, bem como, o atendimento particular do profissional de
educação física – obrigatoriamente, para aqueles que são impedidos de praticar atividades físicas com os demais, a fim de buscar para eles uma boa alternativa – e de nutrição.
t. Assembleia: No fim do ano letivo, todos os seminaristas são reunidos em assembleia
para, como comunidade, avaliar o ano percorrido e eleger as metas que norteiem o ano seguinte.
A assembleia é uma ocasião de participação ativa de todos os seminaristas na direção da sua
formação.
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A ETAPA DA CONFIGURAÇÃO116
DEFINIÇÃO
“A etapa configurativa, que regularmente corresponde ao tempo dos estudos teológicos,
se distingue por ser o percurso formativo onde mais se intensifica a exigência e a necessidade
de iniciativas claras, por parte do seminarista, que revelem seu desejo e compromisso de deixarse configurar a Cristo, Pastor e Servo”117. Por Configuração, portanto, compreende-se a penúltima etapa da formação inicial para a vida presbiteral diocesana e, por isso, espera-se do candidato um maior amadurecimento, em todas as dimensões essenciais da formação, a saber: humana, espiritual, intelectual e pastoral-missionária. É o tempo de consolidar o caráter humano
e a identidade presbiteral, a fim de desenvolvê-los sempre mais, ao longo do exercício ministerial.

OBJETIVO GERAL
Para melhor concretizar seu processo de configuração a Cristo, esta etapa tem como intuito levar o seminarista a reconhecer e manifestar o seu compromisso explícito com o seguimento de Cristo, Bom Pastor e Servo. Por isso, exige-se a capacidade de desempenhar, satisfatoriamente, as funções de liderança nas equipes de serviço que compõem o Seminário São José,
uma participação ativa na tomada de decisões que influenciam o bom funcionamento de toda a
estrutura do Seminário, no espírito de cooperação entre os outros membros da comunidade da
Configuração, a clareza nas relações interpessoais estabelecidas dentro e fora da instituição, a
vivência afetiva e efetiva da espiritualidade de Cristo Bom Pastor, como sinal de uma fé sólida,
traduzida em boas obras de justiça, e um verdadeiro interesse pelo conhecimento da doutrina
cristã, bem como a capacidade de apresentá-la, adequadamente, aos mais variados membros do
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povo de Deus. Assim sendo, o seminarista dará passos mais concretos em seu caminho de configuração a Cristo, caminho esse que não se encerra com a Ordenação Presbiteral, mas que se
consolida a cada dia de sua vida, sobretudo na comunhão com a vontade de Deus.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Especificamente, o que se espera de um candidato ao presbiterado diocesano de Niterói,
na etapa da Configuração, pode ser resumido nos seguintes itens:
a. Capacidade de exercer a liderança das equipes constitutivas do Seminário São José, sem que
isso signifique o uso de autoritarismo, mas permitindo que os demais membros da equipe possam também desenvolver uma participação ativa para o bom funcionamento das atividades.

b. Saber expressar suas opiniões relativas aos demais membros da comunidade do Seminário, sem as impor, mas respeitando a diversidade e a individualidade de cada um de seus
colegas, visando ao bem comum.
c. Participar, entusiasticamente, das celebrações e momentos de oração comunitários,
dando bom testemunho da fé, dentro e fora da instituição, na compreensão de que a vida espiritual cristã não é uma obrigação, mas um caminho de comunhão com Deus e com os irmãos.
d. Desenvolver uma capacidade de relacionamento interpessoal saudável, dentro e fora
da instituição, com retidão de caráter e clareza de sua identidade viril, evitando todo tipo de
codependência afetiva ou de incitação à discórdia, mas integrando a capacidade do acolhimento
e do diálogo em seu cotidiano, como vivência da vida celibatária. Supõe-se aqui também uma
capacidade de criar laços afetivos equilibrados, dimensionados no contexto do amadurecimento
da compreensão de si mesmo e da vocação à qual está chamado.
e. Promover iniciativas pastorais, integrando-se às atividades já desenvolvidas pela Arquidiocese ou nas paróquias onde realiza seu estágio, sem exclusivismo com determinados grupos ou movimentos, mas também valorizando os talentos de cada um, a fim de formar um efetivo senso de pertença à Igreja Particular e Universal.
f. Procurar estabelecer vínculos saudáveis com os membros do clero, sobretudo com os
párocos de estágio pastoral, a fim de, aos poucos, poder habituar-se a compor o futuro presbitério diocesano, do qual será parte.
g. Buscar aprofundar-se na formação intelectual necessária para o exercício do ministério,
em comunhão com o Magistério vivo da Igreja, procurando também conduzir os demais membros do povo de Deus à unidade da fé católica e não à polarização ideológica, que gera rupturas
em nível paroquial, diocesano e universal.
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h. Saber utilizar, adequadamente, os meios de comunicação contemporâneos com vistas
à evangelização, sobretudo as novas mídias sociais, sem que isso se torne um empecilho para a
vivência saudável das relações interpessoais presenciais e do bom desempenho de suas atividades, tanto dentro como fora do âmbito do seminário.
i. Ser responsável com os compromissos assumidos, a fim de criar um verdadeiro espírito
de renúncia em prol da realização da vontade de Deus, em sua vida e na dos demais irmãos na
fé, vivendo um verdadeiro desprendimento de resultados e sucessos.
j. Alcançar uma sinceridade de coração que permita ao seminarista colocar-se diante do
Autor do seu chamado, o próprio Senhor Jesus, presente na própria consciência, para buscar
um renovado desejo de conversão do coração e configurar-se integralmente a Cristo.
k. Consolidar a prática das virtudes humanas, já trabalhadas desde a etapa do Discipulado,
bem como aprofundar a vivência dos conselhos evangélicos e das virtudes teologais, a fim de
uma melhor configuração a Cristo, o qual viveu e vive tanto a sua humanidade quanto a sua
divindade de maneira perfeita.

TEMPO E LOCAL
A etapa configurativa dura, minimamente, quatro anos, podendo ser prolongada, caso o
candidato não desenvolva os objetivos de cada dimensão, que dele são esperados. Para que o
candidato seja admitido à etapa seguinte, é preciso que ele expresse o seu desejo de continuar
o processo formativo, o qual visa, sobretudo, à adequação de seu modo vida ao modo de vida
de Cristo, que se doou por inteiro aos outros, em sua missão redentora. Se não houver condições
mínimas de o candidato expressar, concretamente, que alcançou os objetivos postos pelas diretrizes de sua Igreja Particular, ele deve ser dissuadido de prosseguir nas etapas formativas para
o ministério presbiteral.
O local em que a etapa configurativa se desenvolve é o Seminário Arquidiocesano, situado no endereço rua Dr. Genserico Ribeiro, 59, São Lourenço, Niterói – RJ, onde se localizam
o prédio da Baronesa e o anexo do prédio Dom Benassi, locais de residência dos seminaristas
da etapa configurativa. Além disso, são utilizados espaços em comum com as outras comunidades do Seminário São José, como a capela, os refeitórios, a área externa e o Instituto Filosófico e Teológico do Seminário São José.

OS SUJEITOS DA FORMAÇÃO
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Os sujeitos da formação na etapa da configuração são os mesmos das etapas anteriores;
por isso, além do que já foi exposto para as etapas anteriores, deve-se atentar para alguns aspectos próprios do papel que assumem nesta, tais como:

a. O seminarista: na etapa configurativa, deve assumir com maior autonomia, em relação
aos formadores, a direção de seu caminho formativo. Deste modo, tomará suas próprias decisões – de acordo com a proposta formativa do Seminário e com os formadores – sob a luz de
um profundo discernimento, capacidade esta que já deve estar bem desenvolvida nesta etapa.
b. Os padres formadores: por meio de sua proximidade amiga, numa relação de confiança, diálogo e cooperação mútua, devem testemunhar e inspirar o seminarista a se assemelhar
à imagem de Cristo Servo e Bom Pastor. Isso implica proximidade para conhecer e avaliar a
realidade e o desenvolvimento do seminarista, a fim de gerar a empatia e a confiança para serem
aqueles que “caminham com” e não apenas os que “cobram resultados”. Por outro lado, já na
Configuração, devem garantir um certo distanciamento, para dar espaço à livre ação do seminarista, dentro do processo educativo de integração pessoal.
c. A comunidade: incluindo, sobretudo, o presbitério, que assume um papel diferenciado
pelo exercício da dimensão pastoral-missionária, na Configuração. Os padres que recebem seminaristas são verdadeiros formadores e respondem, diretamente, pela formação pastoral dos
seminaristas a eles confiados.

PROGRAMAÇÃO: AS QUATRO DIMENSÕES FORMATIVAS
Como já se especificou nas etapas anteriores, as quatro dimensões do processo formativo
(humana, espiritual, intelectual e pastoral-missionária) são o edifício no qual se constrói a
identidade presbiteral. O caminho formativo deve ser integral, isto é, deve visar à formação do
sujeito em todas as suas dimensões (físico-psíquica e espiritual), visto que, para o bom e reto
exercício do ministério, é exigido ao candidato que não haja nenhuma espécie de dicotomia
interior.
Desse modo, ainda que na etapa do Discipulado se favoreça a dimensão humana, em vista
de um maior desenvolvimento das possíveis questões humanas que estão em defasagem, não é
muito apropriado hierarquizar as dimensões na etapa configurativa. Isso porque, sobretudo
nesta etapa, devem funcionar de forma articulada, em vista da consolidação da imagem, Cristo
no seminarista, que já se aproxima do exercício do ministério presbiteral.
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Cabe ressaltar, ainda, que a vivência comunitária atende à finalidade de preparar o seminarista dessa etapa formativa para a condução das comunidades, para as quais, futuramente (e
desde já) será sinal de unidade. Dessa maneira, a vida comunitária é o contexto em que nascem,
desenvolvem-se e se relacionam as quatro dimensões essenciais ao ministério sacerdotal. Além
disso, a vida comunitária, na etapa da Configuração, deve preparar o seminarista para a sua
inserção no presbitério, do qual fará parte.
Também, determinado ambiente favorece o maior conhecimento e uma melhor avaliação
do desenvolvimento do seminarista, de forma pessoal e personalizante (individual e adequado),
de modo que sejam detectadas as possíveis lacunas formativas, que ainda precisam ser trabalhadas e sanadas, sobretudo enquanto ainda está no processo de formação inicial.
As práticas, dentro do ambiente comunitário da etapa configurativa, devem favorecer a
comunicação sincera, aberta e integral; a revisão de vida; a programação comunitária; o espírito
de atenção à realidade e necessidades dos irmãos. As alegrias, expectativas, preocupações e
tristezas devem corresponder a um coração sacerdotal que se forma, também, na vida íntima da
comunidade. Torna-se, portanto, estranho e disforme qualquer conteúdo de prática ou de conversas que não favoreçam – e mesmo se oponham – o espírito comunitário e, consequentemente,
a formação da consciência sacerdotal.
Essa vivência comunitária que, na vida sacerdotal, torna-se cada vez mais iminente, conferirá o salto de qualidade para o enfrentamento das dificuldades, para a colaboração com os
projetos da Igreja Particular, da Igreja do Brasil e de toda a Igreja Universal, para o espírito de
comunhão e partilha, dentre as demais virtudes esperadas de um presbítero. Assim sendo, será
formada uma verdadeira comunidade presbiteral, na qual o distanciamento físico não significa
distanciamento afetivo, de modo a se afastar qualquer sombra de individualismo, acima de tudo,
no que toca à competitividade.
6.1 – Dimensão humana: Seu objetivo é a formação para um verdadeiro exercício do
sacerdócio de Cristo, que começa pela configuração à própria humanidade d’Ele, que é o paradigma do ser humano. Por isso, a etapa da Configuração deve propor ao candidato ao presbiterado os meios que favoreçam e facilitem o amadurecimento e desenvolvimento da própria personalidade, caminho este já iniciado nas etapas anteriores. Uma personalidade em constante
amadurecimento pressupõe a prática das virtudes, tendo por modelo Jesus Cristo, Bom Pastor,
ao qual o seminarista deve assemelhar os seus sentimentos, pensamentos e ações.
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Além disso, observa-se o fato de que a “pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um
ser ao mesmo tempo corporal e espiritual”118, segundo o princípio da unidade substancial, que
afirma que essas duas realidades estão unidas de uma forma “tão profunda, que se deve considerar a alma como a ‘forma’ do corpo”119.
Assim sendo, é necessário que o candidato desenvolva uma suficiente autonomia para
zelar e estar atento à própria saúde, sobretudo, ao que se chama de saúde preventiva. Ou seja,
deve frequentar, periodicamente, médicos de rotina, cuidar de possíveis problemas de saúde,
realizar atividades físicas, cuidar da alimentação. Assim, será capaz de conhecer o próprio
corpo, de modo a favorecer um bem-estar físico e uma boa disposição intelectual para o bom
exercício do ministério. As virtudes fundamentais para isso são a temperança, a urbanidade e a
prontidão.
Também se faz igualmente necessário que o seminarista apresente: estabilidade emocional; resiliência; flexibilidade; capacidade de enfrentamento diante das próprias limitações; habilidade para, sempre que necessário, retomar etapas anteriores a fim de aperfeiçoá-las, sem
grandes desgastes afetivos; domínio de si; sexualidade bem integrada; prática e cultivo de sublimações lícitas de evasão. Espera-se que tenha consolidado uma consciência moral bem formada, capaz de tomar decisões pautadas no juízo da reta razão. As virtudes favoráveis a isso
são a coragem, o autodomínio, a temperança, a eutrapelia e a integridade.
Além disso, espera-se um grau de maturidade suficiente referente aos estudos, a fim de
amadurecer a capacidade de leitura da realidade extrarreligiosa, abrindo-se ao diálogo com diferentes ambientes da sociedade (política, educação, saúde, cultura etc.). As virtudes necessárias para isso são a estudiosidade, a laboriosidade, a ordem, a perspicácia intelectual e o hábito
de leitura.
A maturação humana do sacerdote é fruto do seu próprio ministério, vivido na caridade
pastoral, que é o fundamento da sua vida e o que move a formação permanente, como também
a inicial. Cabe ao seminarista desta etapa o conhecimento de si mesmo, a sinceridade e o desejo
verdadeiro de configurar-se a Cristo, tendo como hospedeiro e artesão o Espírito Santo, amor
do Pai e do Filho, e, por isso, o grande Pedagogo do Amor Divino. Esse mesmo Amor deve ser
causa do amadurecimento, e conferir um sentido espiritual sobre a vida, sobre as escolhas, sobre
os acontecimentos e sobre os sacrifícios assumidos na liberdade individual do seminarista.
Dessa forma, uma vez se entendendo como destinatário do amor divino, ele descobre a
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Catecismo da Igreja Católica, n. 362.
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Catecismo da Igreja Católica, n. 365.
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fecundidade da própria vida e o sentido da sua missão, que é a doação plena de si mesmo, por
amor a Deus e, por causa d’Ele, para o serviço do povo de Deus.
6.2 – Dimensão espiritual: O início do amadurecimento espiritual de qualquer cristão é
o encontro pessoal com o Ressuscitado. Esse encontro suscita um caminho de santidade, de
resposta de amor ao Amor recebido. A vida nova inaugurada por Cristo e em Cristo é a própria
comunhão com o Pai, no Filho pelo Espírito, ou, de forma direta, a vida nova é a Vida Trinitária,
modelo para as relações humanas dos membros do Corpo Místico de Cristo.
Desse modo, o seminarista tem como referencial de formação uma espiritualidade trinitária, cristocêntrica e eclesial. É trinitária, uma vez que, por meio do ministério ordenado, é
enviado pelo Pai, configurado ao Filho e atua pela força do Espírito Santo. É cristocêntrica,
porque vive mais intimamente o mistério pascal de Cristo, assumindo a Cruz, na doação total
de si por amor a Cristo e a sua Igreja. É eclesial, por se tornar responsável por reunir todo o
povo de Deus, Corpo de Cristo, na função de presidência ministerial. O ministério é um serviço
eclesial.
Assim sendo, o seminarista da configuração, uma vez que passa a ter um maior contato
com o povo de Deus, por meio de sua atividade pastoral, deve cultivar uma espiritualidade
encarnada, não só com a espiritualidade das pessoas, mas também em favor delas. Ou seja, o
candidato deve desenvolver a capacidade de rezar, tendo como conteúdo da oração o sofrimento
e as alegrias daqueles com quem convive nos estágios pastorais, de modo a sentir-se um com
eles. Espera-se, portanto, uma espiritualidade equilibrada e concreta, que o mova à saída de si
mesmo, tanto no exercício da vontade de Deus para consigo, como no exercício da vontade de
Deus para com o próximo.
O amadurecimento desta dimensão consiste na experiência, sempre crescente, de encontro e de relação com Jesus Cristo, rosto do Pai, que manifesta ao candidato o seu amor em
primeira pessoa. Ou seja, o seminarista precisa experimentar esse amor pessoal e personalizante, que fundamenta a sua dignidade de pessoa. Ao mesmo tempo, deve sentir que esse amor
o chama a um caminho vocacional de configuração, de salvação e de serviço. O aprofundamento dessa experiência se dará, sobretudo, por meio da intimidade com a Palavra de Deus, do
Sacramento da Eucaristia, da frequência no Sacramento da Confissão, do hábito de leituras
espirituais, e, além disso, de piedosas devoções marianas.
Ademais, a etapa da Configuração exige do seminarista a correspondência à espiritualidade da Cruz, que o configura, aos poucos, ao modelo de Cristo Bom Pastor, que dá a vida por
suas ovelhas. Por isso, deve se acostumar a sacrificar-se e desprender-se de si mesmo, numa
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oblação de alegria generosa e livre, de modo a encontrar, nessa atitude, a plenitude do Amor de
Cristo.
De tal modo, nesta etapa, espera-se que o seminarista tenha adquirido a virtude da castidade, vivida sob o sinal do celibato pelo Reino de Deus, caminho de liberdade e de aprendizagem de um amor livre e desinteressado, como o de Jesus Cristo. Esse amor celibatário é materializado na vida do seminarista em toda a sua rotina, especialmente na vivência e no testemunho de alegria e de disponibilidade e de abertura comunitária, as quais refletem a vivência do
Amor Trinitário.
6.3 – Dimensão intelectual: A finalidade da formação intelectual é a formação de pastores, segundo o coração de Deus, seguindo o modelo do Único Pastor, Jesus Cristo. Essa dimensão, desde sempre, é exigência para os pastores da Igreja, uma vez que ela está em função do
exercício do anúncio, o qual é dialógico e nunca proselitismo. A Igreja respeita e zela pela
liberdade e consciência individual. Por isso, pretende dialogar para formar consciências segundo a Verdade, que é o próprio Cristo. Assim, urge a necessidade de sacerdotes que saibam
pensar, refletir e dialogar de forma inteligente e profunda, sobretudo nos tempos atuais, que
sofrem pela crise de comunicação e de liderança.
Deve estar claro, para o seminarista desta etapa, que ele já assume, diante do povo de
Deus, uma voz de liderança. Por isso, deve redobrar a sua sensibilidade de liderança, de modo
a avaliar e mensurar o que fala e o que ensina, impulsionado pela virtude da prudência. Principalmente, deve ter a devida reverência e espírito de comunhão, com a sensibilidade do pastoreio
do Arcebispo, no que se refere a ensinar. Deve, ainda, evitar exposições desnecessárias nas
redes sociais, bem como falas reducionistas e absolutas, que excluem mais do que incluem
aqueles que vivem à margem da fé e da doutrina.
A formação intelectual deve favorecer o seminarista a dialogar consigo mesmo, de maneira a avaliar se seus próprios valores, critérios e práticas estão de acordo com a verdade que
se crê e que se entende. Deve-se ter em conta que o que se aprende não é um conjunto de ideias,
sistemas racionais ou realidades transitórias, mas sim que somos inseridos no Mistério mesmo
de Deus, por meio das verdades teológicas. Nesse sentido, é fundamental que a experiência,
vivida na sala de aula e em outros meios de formação acadêmica, seja transportada para a vida
espiritual, de modo a se tornar matéria de oração.
Por isso, requer-se ao seminarista profundo respeito, comprometimento e reverência, com
o conteúdo da fé. Assim, deve pedir sempre ao Espírito Santo que seja o Grande Mestre que
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abre as mentes para ver os Mistérios Eternos de Deus e a sua infinita bondade manifestada na
história humana.
Os ensinos acadêmicos teológicos devem explicitar sempre a sua finalidade: o serviço ao
povo de Deus. Logo, os ensinos teológicos, correspondentes à etapa da Configuração, devem
estar em harmonia com os ensinamentos da Tradição da Igreja e do Magistério vivo, especialmente do Concílio Vaticano II. Ele deve dialogar com as correntes filosóficas de toda a história
da filosofia, sobretudo com as mais incidentes na cultura contemporânea, a fim de realizar sua
hermenêutica e atualização do mesmo “Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre”. Por isso, o seminarista desta etapa deve estar atento, além dos estudos de Teologia, aos temas recorrentes na
sociedade, na política, nos meios culturais, no cotidiano das pessoas com quem convive, de
modo a ser capaz de expressar os critérios de Cristo e dialogar com o mundo.
6.4 – Formação pastoral missionária: Tal como os Doze Apóstolos, os seminaristas são
preparados para a missão na intimidade com Jesus Cristo. Ao chamar a comunidade dos Doze,
Jesus ensina a vivência da comunhão, condição intrínseca da causa (Trinitária), da finalidade
(escatológica para iniciar o Reino de Deus hoje, pelo encontro com o Ressuscitado) e do método
(serviço e pastoreio). A missão é a natureza própria da Esposa de Cristo e dos seus ministros
ordenados, os quais participam da missão do Filho, enviado do Pai, pela ação do Espírito Santo.
Por isso, a atividade missionária deve estar em sintonia com a sensibilidade pastoral do Bispo,
e com toda a Igreja, orientando o que deve ser ensinado ao povo.
Na etapa da Configuração, a dimensão pastoral-missionária tem sua relevância, uma vez
que, por si mesma, exige uma síntese entre as demais dimensões formativas. Portanto, essa
dimensão se constitui como um princípio unificador de todo o Projeto Pedagógico Formativo.
Pode-se compreender, de forma equivocada, o ambiente proposto pelo Seminário como limitado. No entanto, a compreensão de missão possui seu sentido espiritual supracitado, e sua
aplicação prática, no mais próximo de si mesmo. É no dia a dia do seminário, que se vive a
dimensão pastoral-missionária proposta pelo projeto formativo, uma vez que se espera do seminarista uma coerência entre sua vivência no cotidiano do Seminário e nos espaços de atuação
pastoral (paróquias e grupos pastorais). Ao mesmo tempo em que essa dimensão expressa as
demais, a vivência das outras expressam também a maturidade desta. Por isso, esta dimensão
representa, para a etapa da Configuração, um dos “termômetros” da caminhada de formação
sacerdotal. O que se espera do seminarista é que seu coração seja formado no coração de Pastor,
a exemplo do Único e Eterno Pastor, Jesus Cristo. Ela revela e ordena a intenção vocacional do
seminarista.
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ATIVIDADES (MEIOS)
Compreendendo o processo de formação integral da pessoa do seminarista (suas quatro
dimensões supracitadas) como existencial, dinâmico e orgânico, a estrutura do Seminário tem
a vida cotidiana como meio para o amadurecimento da personalidade do candidato.
É existencial, porque esse processo começa no próprio indivíduo, na sua própria subjetividade e autonomia, diante das situações de enfrentamento (possibilidades de respostas que são
avaliadas entre positivas e negativas, segundo os objetivos do perfil do presbítero, e daquilo
que o próprio sujeito espera de si como pessoa humana).
É dinâmico, uma vez que, embora o Seminário ofereça uma rotina de horário, acontecem,
corriqueiramente, imprevistos que exigem de todos, flexibilidade e adaptação, realizando o melhor possível para alcançar as metas propostas.
É orgânico, devido ao fato de corresponder à vida humana, que é complexa e mutável nas
suas relações de causa/efeito, estímulos/respostas, conteúdo/aprendizagem. A apreensão de determinados hábitos e disposições interiores pressupõem um processo de aprendizagem experiencial, orientada pelo propósito de vida assumido e pelos critérios de Jesus Cristo. A sinceridade e abertura são indispensáveis, sua ausência torna toda a proposta formativa um empreendimento falido, frio e distante do seminarista.
Em outras palavras, cabe ao seminarista deixar-se formar dentro daquilo que é o seminário, na sua estrutura e nos meios de que dispõe e oferece, vivenciando mais fortemente o protagonismo desse processo e contribuindo para a construção de uma proposta formativa cada vez
mais eficaz, afetiva e efetiva.
Os meios concretos dispostos pelo seminário para a formação na configuração são substancialmente os mesmos do Discipulado, porém atendendo às seguintes especificidades:
a. Estágio pastoral120: A etapa da configuração consiste em estágios pastorais, nos finais
de semana, nos quais os seminaristas vão (um ou mais) para determinada paróquia, a fim de
ajudar o pároco nas suas atividades pastorais. Dessa forma, o seminarista ganha o conhecimento
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Observa-se que, por vezes, não há um direcionamento para o trabalho pastoral do seminarista nas paróquias,
ou mesmo, foca-se apenas em pastorais, em movimentos e em grupos específicos, como a juventude e os coroinhas.
Assim sendo, para melhor aproveitamento da experiência pastoral, propõe-se um itinerário de trabalho pastoral
para cada ano: no primeiro ano da etapa da Configuração, o trabalho com a dimensão litúrgica; no segundo ano,
com a dimensão bíblico-catequética; no terceiro ano, a dimensão social; no quarto ano, a dimensão familiar. O
trabalho, contudo, não se limitará a essas dimensões, mas deve estar focado nelas. Estejam os párocos cientes do
ano formativo em que o seminarista se encontra, para direcioná-lo.
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da realidade diocesana, é inserido, gradativamente, na vida paroquial, e, gradativamente também, no próprio presbitério, criando um vínculo de amizade e comunhão com seu pároco de
pastoral, o qual age, analogamente, a um formador externo. Ao final do ano pastoral, o seminarista retorna ao seminário, trazendo consigo uma carta de avaliação dos serviços pastorais por
ele realizados no seu ano de pastoral. No ano seguinte, o seminarista é enviado a outra paróquia,
adquirindo, assim, maior contato com diferentes realidades pastorais. Deve-se contemplar
ainda, um estágio pastoral na Mitra, para seminaristas do 4º ano, e visitas guiadas, para aproximar os seminaristas à realidade e funcionamento da organização interna da Igreja.
b. Missão da comunidade: uma vez por ano, a Configuração realiza uma experiência
missionária, com toda a Província eclesiástica, em alguma comunidade paroquial, na qual desempenha iniciativas missionárias, como: visitas às casas, formações catequéticas, celebrações
da Palavra, entre outras. Essa iniciativa visa a despertar o ardor missionário próprio da vocação
sacerdotal, criando, no coração do futuro padre, o desejo e a abertura de servir à Igreja para
além das fronteiras arquidiocesanas, segundo a necessidade da própria Igreja Universal.
c. Ministérios: No caminho da configuração a Cristo, a Igreja confirma a vocação do
seminarista por meio da Admissão às Ordens Sacras e lhe confia funções próprias no culto
divino, pelos ministérios de leitor e acólito. Ordinariamente, esses ministérios se conferem
nessa ordem, ao longo dos três últimos anos de formação, segundo o parecer dos formadores,
ponderado, também, pelos escrutínios.
d. Gestão de funcionários: alguns seminaristas do último ano são escolhidos para ajudar
na formação e na gestão dos funcionários da casa, oferecendo-lhes, além de recursos e meios
de trabalho, formações catequéticas e espirituais. Isso desenvolve a capacidade de liderança,
resolução de problemas, olhar espiritual para realidades cotidianas e sensibilidade pastoral.
e. Introdução à docência: Os seminaristas que possuem domínio de conteúdos teológicos podem ser convidados para lecionar disciplinas no Curso Estrela da Evangelização e no
Curso para Catequistas (CPC), com a intenção de despertar a sensibilidade do futuro sacerdote
em relação à formação dos leigos e, eventualmente despertar possíveis docentes e acadêmicos
dentro do clero. Aqueles que já possuam alguma formação pedagógica anterior podem ser convidados a ajudar na formação acadêmica do Propedêutico, colaborando, assim, com a equipe
de formação.
f. Acompanhamento pastoral: Na etapa da Configuração, a convite dos padres formadores, o seminarista pode assumir o acompanhamento de um movimento eclesial, como as
Equipes de Nossa Senhora, a Renovação Carismática, Novas Comunidades, o Movimento de
Schöenstatt, entre outros. Pode acontecer também, por necessidades específicas, que um
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seminarista atue em outras frentes pastorais da Arquidiocese, como em universidades, colégios,
hospitais e demais espaços. Esses espaços conferem ao seminarista uma maior amplitude da
finalidade do ministério sacerdotal e de seu campo de ação, expandindo, também, a capacidade
de diálogo e formas de dar razão à fé cristã.
g. Aconselhamento espiritual: A partir da entrada na etapa da Configuração, mediante
o julgamento e aprovação de seu diretor espiritual e do formador, o seminarista pode atender
direções espirituais de fiéis que o procurem para tal. A fim de formar os seminaristas para o
exercício desse ministério, o Seminário oferecerá palestras/cursos sobre a direção espiritual e
sobre noções de psicologia e do acompanhamento psicoespiritual.
h. Formação acadêmica: O núcleo da formação acadêmica da Configuração está no
curso de Teologia. Tendo sido considerado apto a chegar ao quarto ano, o seminarista deverá
sintetizar o seu aprendizado por meio da produção de um artigo científico, em nível de Trabalho
de Conclusão de Curso, no qual se deve buscar aprofundar um tema da Teologia, enquanto se
prepara para concluir o curso com o exame de síntese teológica, De Universa.
i. Encontros de formação: Além da dinâmica de encontros comum à toda a configuração, a fim de completar a formação recebida no Discipulado, o primeiro ano deve ter nos seus
encontros os temas especialmente focados no Evangelho de São João. Além disso, propõe-se
que a formação para um melhor exercício das virtudes teologais (fé, esperança e caridade) e
dos conselhos evangélicos deva ser realizada a partir da vida dos santos.
j. Atendimento dos especialistas: Além do atendimento comum a todo o Seminário
Maior, os seminaristas do último ano da Configuração devem ter uma atenção especial do profissional de fonoaudiologia, em vista da iminência do ministério. Da mesma forma, deve-se dar
uma especial atenção à capacitação para a comunicação social, seja por meio da oralidade, seja
por meio da escrita, incluindo um certo domínio das novas tecnologias de comunicação, as
quais já devem estar integradas ao cotidiano do seminarista desta etapa, de forma equilibrada.

61

A ETAPA DA MISSÃO (ANO MISSIONÁRIO)121
DEFINIÇÃO
O Ano Missionário não deve ser entendido como um tempo isolado na formação sacerdotal, embora aconteça durante um ano, após o primeiro ano do curso de Teologia. O seminarista deixa o seminário e passa a residir em uma comunidade paroquial, dentro da Arquidiocese,
ou em uma de nossas Igrejas-irmãs. A etapa está, necessariamente, integrada ao processo formativo e é uma fase constitutiva da formação sacerdotal, na Arquidiocese de Niterói.
Tendo em vista que o Seminário não consegue concluir, por completo, a formação sacerdotal, o Ano Missionário se torna uma possibilidade de aprofundar as dimensões formativas,
ou aspectos de algumas delas, de acordo com a situação de cada candidato. Da mesma maneira,
esse período favorece o contato com a realidade local das comunidades, bem como com a realidade eclesial da nossa Igreja Particular. Nesse ano, o seminarista também passa a viver de
forma mais sistemática a vida paroquial e passa a ter um contato mais próximo com o presbitério
da Arquidiocese. Não obstante, não deve ser confundido com o período de interrupção, solicitado para algum formando, em vista de um melhor discernimento ou superação de problemas
pessoais.
121

Nesta etapa, primeiramente, precisamos entender como se deu a prática do Ano Pastoral ou Ano Missionário

(Missão), na formação sacerdotal de nossa Arquidiocese. No início dos anos 2000, nosso seminário iniciou inúmeras experiências dentro e fora da Arquidiocese. Em 2003, tivemos os dois primeiros seminaristas que fizeram
uma experiência missionária, ao longo do ano, na Diocese de Barra do Garças – MT. Em 2004, outros dois seminaristas continuaram essa experiência, no mesmo local, e um seminarista foi fazê-la no Município de Casimiro de
Abreu – RJ. Durante esse ano, iniciou-se um discernimento, na Arquidiocese, para que o Ano Missionário se
tornasse parte integrante do processo formativo do seminário. Com isso, ficou definido, pelo Conselho Presbiteral,
que o Ano Missionário seria parte integrante do programa formativo, a partir de 2005. Nesse ano, a primeira turma
completa fez seu Ano Missionário na Diocese-Irmã de Barra do Garças – MT. Essa experiência permaneceu por
alguns anos, na diocese mato-grossense e, além dela, também dentro de nossa arquidiocese, na Arquidiocese de
Porto Velho – RO, na Diocese de Duque de Caxias – RJ, na Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João
Paulo II, confiada à Comunidade Emanuel, na Arquidiocese de Salvador – BA, e na Mariápolis Ginetta – SP. O
Ano Missionário nunca foi interrompido, desde que começou, em 2005, sempre entre os cursos de Filosofia e
Teologia. Com a proposta do Documento 93, da CNBB, a partir de 2018, a etapa formativa passou para o ano
posterior ao primeiro do curso de Teologia. A partir da Ratio fundamentalis, de 2016, e do Documento 110 da
CNBB, de 2019, o Ano Pastoral ou Etapa da Síntese Vocacional ficou como última etapa formativa, após o tempo
do Seminário. Contudo, nossa Arquidiocese optou por manter o Ano Missionário, após o primeiro ano do curso
da Teologia.
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OBJETIVO GERAL
O grande objetivo desse ano é oferecer uma ênfase prática na preparação do candidato ao
ministério sacerdotal. Movidos pelos princípios da caridade pastoral, já trabalhados ao longo
dos anos, os seminaristas devem colaborar, efetivamente, com os frutos de seu processo formativo, para o crescimento da comunidade para a qual é enviado. Como consequência, também se
desenvolverá, em seu processo de formação, visto que será impelido a aplicar e ampliar as suas
capacidades humanas, intelectuais, espirituais e pastorais122. Nesse sentido, essa etapa permite
ao seminarista um maior amadurecimento de sua identidade sacerdotal, para que a concretize
na atividade missionária própria do ministro diocesano.
Da mesma maneira, podemos recordar as palavras do Papa João Paulo II, na Redemptoris
Missio, que iluminam e motivam essa etapa formativa: “a própria formação dos candidatos ao
sacerdócio deve procurar dar-lhes ‘aquele espírito verdadeiramente católico que os habitue a
olhar para além dos confins da própria diocese, nação ou rito, indo ao encontro das necessidades
da missão universal, prontos a pregar o Evangelho por todo o lado’”123.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De acordo com o Documento 93124, o Ano Missionário tem alguns objetivos:
a. Conhecer a si mesmo, no ser e viver de pastor e no exercício do pastoreio e missão, inserido na
condição ordinária da vida de um presbítero discípulo-missionário (oração, celibato, obediência, estilo
modesto de vida), aprofundando o seu discernimento vocacional e a sua opção.

b. Iniciar-se em assumir responsabilidades de animação, coordenação, construção da comunidade, enquanto animador de comunhão e missão.
c. Inserir o seminarista na dinâmica pastoral e administrativa da paróquia, por meio do
contato com o serviço da secretaria paroquial e da observação atenta ao padre que o acolhe.
d. Lançar-se em experiências que transponham os limites de uma pastoral, preponderantemente, dedicada à demanda religiosa dos católicos ativos na vida eclesial, para exercitar-se
em ir ao encontro daqueles, muito mais numerosos, que estão distantes.
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Cf. Documento 93, n. 184.
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JOÃO PAULO II, Redemptoris Misiso, n. 67.
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Documento 93, n. 188.
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e. Iniciar-se no exercício da aprendizagem junto ao povo pobre, pela observação atenta
de sua vida de sacrifícios, de santidade e de fidelidade na defesa da vida.
f. Assumir, de maneira prática, a espiritualidade própria do presbítero diocesano, ao redor
da prática da caridade pastoral.
g. Viver a dimensão comunitária da vida e exercício do ministério, incorporando-se de
modo dinâmico e progressivo à fraternidade presbiteral, por meio da boa e sadia convivência
com os presbíteros que recebem o seminarista, na realidade específica e imediata de uma Igreja
concreta.
h. Realizar uma síntese vital, em chave pastoral, de todo o processo formativo, na condição de ser humano, de homem de fé, em sua formação intelectual e na vivência da espiritualidade.
i. Exercitar, de forma mais operativa, sua capacidade de viver o ministério presbiteral,
dado que, atualmente, o período de maturação psicológica e afetiva tende a prolongar-se.
j. Obter melhor conhecimento da sociedade, em sua complexidade estrutural, do pluralismo cultural e religioso e seus desafios para a evangelização.

TEMPO E LOCAL
O Ano Missionário ocorrerá ao longo de um ano, após o primeiro ano da etapa da Configuração. Será realizado em uma paróquia da Arquidiocese, ou em alguma paróquia/comunidade
das nossas Igrejas-Irmãs, para onde os seminaristas irão no início do ano letivo, após a celebração da Missa de envio, e na qual residirão durante esse tempo.
No início do ano, o grupo dos missionários ajudará no retiro anual do Seminário maior.
Em julho ou em algum momento apropriado, os missionários farão o seu retiro anual e terão
duas semanas de férias. Depois, retornarão às comunidades paroquiais, para o segundo semestre. Permanecerão na missão até uma data a combinar, no início de dezembro.

OS SUJEITOS DA FORMAÇÃO
Os sujeitos da formação no ano missionário são os mesmos das etapas anteriores; devese atentar, contudo, a alguns aspectos próprios de papéis nesta etapa:
A comunidade assume um papel distinto e de acentuado destaque. Manifestam-se, especialmente, a comunidade paroquial a que o seminarista é enviado e o padre responsável por ela,
que assume um papel preponderante como formador do seminarista que recebe. Faz-se
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necessário recordar que a convivência fraterna se intensifica, nessa etapa, por conta da nova
forma de vida. Além disso, nos lembra a CNBB: “Para os formandos, as experiências pastorais
devem favorecer o convívio fraterno com os leigos, o melhor conhecimento de suas aspirações
religiosas e de suas atividades de discípulos missionários, bem como o desenvolvimento da
capacidade de comunicação e relacionamento”125.
Nesse mesmo sentido, o “engajamento pastoral dos formandos é, também, uma oportunidade para que os agentes de pastoral e as comunidades eclesiais acompanhem o processo formativo dos presbíteros, estimulando-os com o testemunho e o apoio, e também participando da
avaliação das atividades e responsabilidades que assumem”126.
Os presbíteros da paróquia de pastoral, como pastores e integrantes da comunidade paroquial, têm igualmente um papel formativo extremamente relevante. Com eles, o seminarista
conviverá a maior parte do ano e partilhará de suas experiências pastorais. Por isso, devem se
compreender como verdadeiros formadores, dos quais o seminarista colherá os mais diversos
conteúdos formativos, sobretudo por meio da observação do seu modo de agir, seja em nível
pessoal (vida e espiritualidade), seja em nível pastoral. Por isso, apesar de suas limitações, devem se esforçar para que sua vida e seu ministério sejam verdadeiros exemplos para o seminarista.

PROGRAMAÇÃO: AS QUATRO DIMENSÕES FORMATIVAS
Como dito acima, as quatro dimensões (humana, espiritual, pastoral-missionária e intelectual) são o liame e o fundamento de todo o processo formativo. Neste sentido, será de suma
importância que o formando, durante o Ano Missionário, tome consciência da necessidade de
um empenho constante em todas as dimensões, para que possa, no tempo certo, exercer bem o
seu futuro ministério sacerdotal.
Além disso, também o Ano Missionário deve favorecer a compreensão de que a formação
sacerdotal e o exercício do sacerdócio, em si, exigirão um cuidado contínuo das quatro dimensões. Sendo assim, a dimensão pastoral-missionária será o resultado do cuidado e do empenho
das outras três dimensões. Residir em uma paróquia, durante um ano, pode ser muito favorável
para a continuidade do processo formativo e, sobretudo, para o discernimento vocacional.
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6.1 – Dimensão Humana: O seminarista terá a oportunidade de aprofundar seu autoconhecimento, dando continuidade ao experimentado ao longo dos anos de formação. As relações
com os presbíteros, com os outros seminaristas com quem estiver convivendo e com a comunidade favorecerão esse processo de autoconhecimento.
Será de suma importância que o formando tenha a capacidade de se conhecer muito melhor e mais profundamente, ao longo desse ano, para perceber suas potencialidades e possíveis
entraves para a vivência da vocação. Muitas realidades ofuscadas e escondidas, que podem ter
passado despercebidas, nos anos anteriores, poderão ser notadas com muito mais atenção ao
longo do Ano Missionário.
Para que esse processo ocorra frutuosamente, será necessário que o seminarista seja dócil
e atento a si mesmo, diante dos outros e das diversas situações que vivenciará. Ademais, será
conveniente, na medida do possível, manter ou recorrer ao auxílio psicológico, caso seja necessário. O próprio acompanhamento do formador e dos presbíteros serão instrumentos favoráveis
nesse campo.
6.2 – Dimensão Espiritual: Tendo em vista o novo contexto de vida, o Ano Missionário
será oportuno, para que o seminarista se conscientize se sua vida espiritual já está internalizada
e assumida, ou não. Deixar a rotina de disciplina do Seminário poderá demonstrar que a prática
da vida espiritual estava superficial e condicionada ao ritmo do seminário. Neste caso, o Ano
Missionário o favorecerá para que assuma, como seu, aquilo que sempre fez como obrigação
do Seminário. A vida espiritual deve se tornar, ainda mais, parte integrante da sua vida e da sua
rotina.
A Eucaristia precisa ocupar um lugar central nesse tempo. O seminarista deverá tomar
consciência da necessidade que temos desse alimento para a vida presbiteral. A Eucaristia precisa passar do dever ritual para uma necessidade vital. Com isso, a prática da adoração eucarística será uma boa oportunidade para o encontro pessoal com o Senhor, que chama e que envia.
Da mesma forma, a oportunidade de conduzir Celebrações da Palavra, com a distribuição da
Eucaristia, será a chance de já experimentar o que o futuro ministério lhe reserva.
O tempo da missão será favorável para intensificar o contato com a Palavra de Deus,
como alimento da vida e como dom a ser partilhado com o povo. É o tempo para um conhecimento mais profundo dessa mesma Palavra, mas, sobretudo, é o tempo para vivê-la de maneira
mais autêntica e natural.
Será oportuno intensificar as leituras espirituais, com o objetivo de alimentar-se espiritualmente muito melhor do que antes. A própria leitura hagiográfica também será um bom
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instrumento nesse ano, principalmente, as biografias de santos missionários. Além disso, como
já dito acima, os seminaristas dessa etapa farão o seu retiro espiritual anual, no meio do ano, ou
em algum momento apropriado.
6.3 – Dimensão Intelectual: Nesta dimensão, o formando terá a oportunidade de aprofundar suas leituras diversas e seu conhecimento, diante da realidade em que estará inserido.
Seu trabalho pastoral também apresentará uma demanda de aprofundamento dos estudos, ao
longo desse ano.
Será um tempo favorável para o estudo e aprofundamento de temas que ficaram em segundo plano, nos anos anteriores. Ao mesmo tempo, será a oportunidade para ler outras bibliografias, que favoreçam os estudos já feitos e os que ainda serão realizados. O Ano missionário
também oferecerá a oportunidade de aprofundar o conhecimento e a leitura dos Documentos da
Igreja. Caso seja possível, seria bom que o Ano Missionário também fosse um tempo para o
estudo de alguma língua estrangeira.
Além disso, o seminarista esteja atento a que aprenda também com aquilo que as pessoas
podem ensinar-lhe, sobretudo as pessoas simples. Com sua sabedoria técnica, cultural, científica ou mesmo de vida, elas muito lhes têm a acrescentar no campo intelectual.
6.4 – Dimensão Pastoral-missionária: Nesse contexto, o seminarista tomará consciência
da realidade mais ampliada da Igreja Arquidiocesana, ou da Igreja em âmbito nacional. Caberá
ao formando um empenho constante, para que sua vivência no ambiente paroquial favoreça seu
conhecimento sobre essa realidade tão importante na vida do nosso povo. Será importante a
busca do conhecimento da vida paroquial, com muito mais profundidade.
Da mesma forma, o seminarista poderá perceber melhor sua vocação, no cotidiano da
vida paroquial. Por isso, a experiência pastoral será um bom critério para seu discernimento
vocacional. Será oportuno refletir muito mais sobre o agir pastoral e sobre tudo o que lhe diz
respeito. Métodos, leituras e outras atividades podem enriquecer a formação pastoral dos futuros presbíteros, pois devem se orientar para o bom exercício das atividades pastorais próprias
do ano pastoral missionário, mas também para o seu crescimento pastoral-missionário, entendido no conjunto formativo da formação inicial.
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ATIVIDADES (MEIOS)
Para que tenham melhores condições de desempenho de suas atividades, quando for possível, as paróquias assumirão as suas despesas nas casas e lhes darão um auxílio. Quando não
for possível, o Seminário dará aos formandos nessa etapa um auxílio mensal. Se for necessário,
também dará um auxílio para os gastos com a casa paroquial.
Estando na Arquidiocese, os seminaristas farão um encontro mensal com o formador responsável. O encontro será nas comunidades em que estarão residindo. Caso estejam em alguma
região mais distante, o encontro acontecerá em um intervalo maior e podem ser virtuais. Além
disso, aconteçam encontros avaliativos formais (ao menos semestrais) e formativos (dentro das
possibilidades fornecidas pela dinâmica própria de cada realidade) entre o pároco e os seminaristas que com ele estão.
Auxiliadas por esses pressupostos, a seguir, seguem atividades que permitirão aprofundar
nessa dinâmica o contributo formativo desejado para esse ano:
7.1 – Meios para desenvolver a dimensão humana: Neste caso, o auxílio psicológico
pode ser mantido ou iniciado, caso exista necessidade. A vivência comunitária, com os outros
seminaristas, com os presbíteros e com a comunidade, auxiliará no seu processo de autoconhecimento. Será de suma importância o auxílio do seminarista na casa paroquial e na própria
paróquia, em que estará, ao longo do ano. O Ano Missionário também pode favorecer o maior
cuidado da saúde, por meio de exercícios físicos e a prática de esportes. É importante manter
ou encontrar formas de lazer, que favoreçam a saúde mental. É importante manter ou buscar
um maior equilíbrio na alimentação, com o auxílio nutricional. Caberá ao próprio seminarista
manter/criar uma rotina saudável, que o ajude ao longo do ano.
7.2 – Meios para desenvolver a dimensão espiritual: A primeira exigência é criar um
plano de vida espiritual adaptável à nova realidade; depois, será necessário manter a direção
espiritual, mesmo que através de meios virtuais; manter a mesma rotina de vida espiritual do
Seminário, incluindo participação na Missa diária (quando a realidade assim o permitir), meditação assídua da Palavra, leitura bíblica, leitura espiritual, terço diário etc. Será conveniente
manter uma rotina que possa ter um pequeno recolhimento mensal, que pode ser orientado pelos
próprios padres que acolhem a missão.
7.3 – Meios para desenvolver a dimensão intelectual: Manter uma rotina de estudo, de
tal maneira que seja possível aprofundar conteúdos, estudados ou que ainda o serão; aprofundamento de temas pertinentes ao trabalho pastoral do ano; estudos dos Documentos da Igreja;
leituras complementares, bem como vídeos e outros instrumentos que aprofundem o seu
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conhecimento intelectual para um bom exercício da missão; estudos temáticos em comunidade
(seminaristas e presbíteros); disponibilidade interior para a escuta e para o aprendizado com as
pessoas, sobretudo com as mais simples, que podem ter muito a lhes oferecer.
7.4 – Meios para desenvolver a dimensão pastoral-missionária: Familiarização com a
realidade, na qual estará ao longo do ano; maior envolvimento na vida paroquial, incluindo
pastorais e rotina diária da paróquia, englobando a dinâmica pastoral-administrativa e funcional; empenho pastoral com os diversos grupos, para conhecê-los e auxiliá-los nas diversas demandas; dinamismo missionário, por meio de visitas às famílias e outros ambientes diversos do
ambiente paroquial, de tal maneira que a experiência missionária transponha os limites ordinários da vida comunitária; busca de maior conhecimento da dinâmica pastoral da paróquia, vicariato e Igreja Particular; promoção de iniciativas que tenham incidência social, segundo as
capacidades específicas de cada um, tais como cursos e aulas, colaborando não somente com
os paroquianos, mas também com toda a região.
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A ETAPA DA SÍNTESE VOCACIONAL (ANO PASTORAL)127
DEFINIÇÃO
Segundo a Ratio fundamentalis, esta etapa corresponde ao período entre o seminário e a
ordenação presbiteral, incluindo a ordenação diaconal128. É o período facilitador da passagem
entre a indispensável vida de seminário e o exercício do ministério sagrado, “facilitando um
progressivo e harmônico amadurecimento humano e especificamente sacerdotal”129.
Os futuros presbíteros deverão viver esse período de modo que seja possível a vida comum, o auxílio e a companhia de um ou mais sacerdotes experientes. É necessário que aqueles
que acolhem o futuro presbítero tenham consciência da sua tarefa formativa. Por isso, é preciso
que se evitem situações duras e delicadas, bem como a escolha de lugares que não favoreçam a
fraternidade.
“Nesta etapa, o candidato é convidado a declarar de modo livre, consciente e definitivo,
a própria vontade de ser presbítero, uma vez que tenha recebido a ordenação diaconal”130.
O Ano Pastoral “deverá ajudar no amadurecimento pleno do conhecimento entre o presbítero e o Bispo, que, iniciado no seminário, deve tornar-se uma verdadeira relação de filho
para com o pai”131.

OBJETIVO GERAL
Segundo o Documento 110, o grande objetivo desse ano “é oferecer ao futuro presbítero
uma oportunidade para a síntese vocacional-pessoal e um espaço de preparação prática e sistemática no campo da ação evangelizadora e missionária, como expressão de autêntica caridade
pastoral”132. “A Etapa Pastoral está orientada para a inserção na vida pastoral e a preparação
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“'O presbítero é chamado a formar-se para que o seu coração e a sua vida sejam conformados ao Senhor Jesus,

de modo a tornar-se um sinal do amor de Deus por cada ser humano', e a imitar Jesus, que trabalhou com mãos
humanas, agiu com vontade humana, amou com coração humano.” (Documento 110, n. 298).
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mais intensa às ordens sacras, em vista da configuração prática a Jesus Cristo. Requer um
acompanhamento atento, planejado e personalizado”133.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De acordo com o Documento 110134, o Ano Pastoral tem alguns objetivos:

a. Preparar-se, de modo particular, espiritualmente, para a sagrada Ordenação.
b. Inserir-se na vida pastoral e litúrgica da comunidade, com uma gradual assunção de
responsabilidades, em espírito de serviço.
c. Preparar-se mais intensamente para a missão de pastor do Povo de Deus, por meio de
um específico acompanhamento.
d. Conhecer a si mesmo, no ser e viver de pastor e no exercício do pastoreio e da missão,
inseridos na condição ordinária da vida de um presbítero discípulo-missionário (oração, celibato, obediência, estilo modesto de vida), aprofundando o seu discernimento vocacional.
e. Preparar-se para assumir responsabilidades de animação, coordenação, construção da
comunidade, enquanto animador de comunhão e missão.
f. Lançar-se em experiências que transponham os limites de uma pastoral, preponderantemente dedicada à demanda religiosa dos católicos ativos na vida eclesial, exercitando-se para
ir ao encontro daqueles, muito mais numerosos, que estão distantes.
g. Iniciar-se no exercício da aprendizagem junto ao povo pobre, pela observação atenta
de sua vida de sacrifícios, de santidade e de fidelidade, na defesa da vida.
h. Assumir, de maneira prática, a espiritualidade própria do presbítero diocesano, ao redor
da prática da caridade pastoral.
i. Viver o sentido comunitário da vida e o exercício do ministério, incorporando-se, de
um modo dinâmico e progressivo, à fraternidade presbiteral, na realidade específica e imediata
de uma Igreja concreta.
j. Realizar uma síntese vital, em chave pastoral, de todo o processo formativo, na condição
de ser humano e homem de fé.
k. Exercitar, de forma mais operativa, sua capacidade de viver o ministério presbiteral,
dado que, atualmente, o período de maturação psicológica e afetiva tende a prolongar-se.
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l. Obter melhor conhecimento da sociedade, em sua complexidade estrutural, do pluralismo cultural e religioso e seus desafios para a evangelização.
m. Conhecer melhor a realidade arquidiocesana, com ênfase no vicariato em que estará.

TEMPO E LOCAL
O Ano Pastoral ocorrerá ao longo de um ano ou mais, após a conclusão do tempo do
seminário. Realizar-se-á em uma paróquia da Arquidiocese, preferencialmente, no vicariato
Lagos, tendo em vista o fato de ele não ser contemplado no estágio pastoral ordinário. “A duração desta etapa formativa é variável e depende da efetiva maturidade e da idoneidade do
candidato”135.

OS SUJEITOS DA FORMAÇÃO
Além do que já foi mencionado, sobre os sujeitos da formação nas seções anteriores, nesta
etapa da Síntese Vocacional, deve-se observar o seguinte:

a. O próprio seminarista/diácono: Consciente dos seus dons, valores, limites e fragilidades, deve buscar uma integração da própria personalidade com a proposta de configuração a
Cristo, numa inserção sempre mais ativa na pastoral paroquial, num processo gradativo. De
forma madura, ele deve assumir seu protagonismo diante da própria formação, expondo seus
dons, qualidades, limites e fragilidades, a fim de ser acompanhado nesse processo, que deve ser
personalizante, além de configurante.
b. Arcebispo: Como pastor da Arquidiocese, o Arcebispo deve estar atento a um acompanhamento mais direto do seminarista/diácono, nesta etapa, a fim de ajudá-lo a integrar-se no
plano pastoral arquidiocesano, sobretudo nos desafios pertinentes ao Vicariato em que o candidato ao presbiterado está inserido.
c. Os padres formadores: Durante a Síntese Vocacional, os padres formadores, sobretudo o responsável por esta etapa, devem acompanhar o candidato de modo personalizado, a
fim de facilitar-lhe o processo de transição próprio desse período formativo. Nesse âmbito, fazse necessário recordar que os padres que acolhem os seminaristas, para a Síntese Vocacional,
também são formadores privilegiados, de maneira que tenham encontros periódicos desses com
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o padre formador do seminário responsável por esta etapa. Por isso, a Igreja no Brasil propõe
“possibilitar que os párocos ou os padres responsáveis pelo acompanhamento pastoral ajudem
o formando a compreender as dificuldades e deficiências humanas, a discernir os apelos de
conversão e crescimento, a reconhecer e acolher as opções da Igreja e os sinais de Deus, presentes na vida das pessoas e nas realidades”136.
d. A comunidade137: Tendo como maior exigência a adesão à espiritualidade do presbítero diocesano, que pressupõe a inserção na Igreja Particular e a disponibilidade, abertura e
empenho para a comunhão com o Bispo e seu presbitério, o seminarista/diácono deve experimentar, nesta etapa, a docilidade, o serviço, a abertura madura a correções fraternas, amizades
sadias e abertas à comunidade, a solidez de caráter e a transparência de conduta, capacidade de
empatia, compaixão e comprometimento com o bem da comunidade, especialmente com as
necessidades dos menos favorecidos. Deve exercer a lei do amor e do serviço, que ordena a
primazia do sujeito acima de qualquer organização estrutural, eximindo toda manifestação de
legalismo e rigidez. Além disso, o candidato deve demonstrar aptidão para exercer a liderança,
sem autoritarismo.
Faz-se necessário recordar que a convivência fraterna se intensifica, nesta etapa, por conta
da nova forma de vida. Além disso, nos lembra a CNBB: “Para os formandos, as experiências
pastorais devem favorecer o convívio fraterno com os leigos, o melhor conhecimento de suas
aspirações religiosas e de suas atividades de discípulos missionários, bem como o desenvolvimento da capacidade de comunicação e relacionamento”138.
Nesse mesmo sentido, o “engajamento pastoral dos formandos é, também, uma oportunidade para que os agentes de pastoral e as comunidades eclesiais acompanhem o processo formativo dos presbíteros, estimulando-os com o testemunho e o apoio, e também participando da
avaliação das atividades e responsabilidades que assumem”139.

PROGRAMAÇÃO: AS QUATRO DIMENSÕES FORMATIVAS
É de suma importância que o formando, durante o Ano Pastoral/Síntese Vocacional, tome
consciência da necessidade de um empenho constante e continuado em todas as dimensões, as
quais já vem trabalhando ao longo dos anos de formação no Seminário, para que possa concluir
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esta última etapa de sua formação inicial, alcançando um nível satisfatório de formação integral,140 para que possa assumir as funções presbiterais.
“Na prática, o ano pastoral deve constituir um trabalho de síntese. Cada elemento deve
corresponder ao projeto fundamental de amadurecimento da vida espiritual. O êxito do ano
pastoral é, de qualquer modo e sempre, condicionado pelo empenho pessoal do próprio interessado, que deve tender cada dia à santidade, procurando, continuamente, os meios de santificação que o ajudaram desde o tempo de seminário”141.
6.1 – Dimensão Humana: É preciso alimentar a consciência de que o presbítero é chamado a ser perito em humanidade, começando pela sua. Por isso, a formação humana iniciada
no seminário deve, agora, alcançar sua estabilidade. O próprio formando perceberá os frutos da
formação humana no novo ano que viverá. É o momento de estabilizar o cuidado para consigo
mesmo, porém, em um novo ambiente. O cuidado para consigo mesmo será o meio para o
cuidado com os outros. O futuro presbítero precisa continuar seu empenho para alcançar uma
maturidade humana marcada pela estabilidade dos sentimentos. Na vivência dos relacionamentos, o futuro presbítero deve favorecer a experiência da liberdade. Nesse ano, caberá ao seminarista um olhar atento sobre si mesmo, para perceber a existência ou não das virtudes sacerdotais necessárias ao bom desempenho do seu ministério.
6.2 – Dimensão Espiritual: Tendo em vista o novo contexto de vida, o Ano Pastoral
(Síntese Vocacional) será oportuno, para que o seminarista se conscientize se sua vida espiritual
já foi internalizada e assumida, ou não. Deixar a rotina de disciplina do Seminário poderá demonstrar que a prática da vida espiritual estava superficial e condicionada ao ritmo da instituição. Nesse caso, o Ano Pastoral o favorecerá para que assuma, como seu, aquilo que sempre
fez como obrigação no Seminário. A vida espiritual vai se tornando mais parte integrante da
sua vida e da sua rotina. É o momento de começar a experimentar uma vida espiritual mais
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Compreende-se por formação integral, segundo a Ratio fundamentalis, n. 92: “O conceito de formação integral

reveste-se da máxima importância, enquanto é a mesma pessoa, em sua totalidade, com tudo o que é e com tudo o
que possui, a estar a serviço do Senhor e da comunidade cristã. Aquele que é chamado é um “sujeito integral”, ou
seja, um indivíduo previamente escolhido para alcançar uma sólida interioridade, sem cisões ou dicotomias. Para
atingir tal objetivo, é necessário adotar um modelo pedagógico integrado: um caminho que consinta à comunidade
educativa colaborar com a ação do Espírito Santo, garantindo o justo equilíbrio entre as diversas dimensões da
formação”.
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autônoma, tendo em vista a ausência da comunidade do Seminário. A dimensão espiritual vai
se tornando alimento para a vivência do seu ministério. É o momento de solidificar a relação
pessoal com o Autor e Consumador da sua vocação. Caberá ao futuro presbítero uma docilidade
cada vez maior à ação do Espírito, no ordinário da sua vida.
6.3 – Dimensão Intelectual: De acordo com o Diretório para o Ministério e a Vida dos
Presbíteros, “esse ano não deverá ser tanto um período de aprendizagem de novas matérias,
quanto, sobretudo, de profunda assimilação e interiorização do que se estudou nos cursos institucionais, de maneira a ajudar a formação de uma mentalidade capaz de avaliar as particularidades à luz do desígnio de Deus”142. Todavia, isso não significa que se deva descuidar de
leituras diretamente relacionadas ao seu exercício pastoral, uma vez que tal atitude visa a contribuir com uma adequada preparação para a assunção da formação permanente no âmbito intelectivo.

6.4 – Dimensão Pastoral-missionária: Neste contexto, o seminarista tomará consciência da realidade mais ampliada da Igreja Arquidiocesana. É importante perceber sua vocação
ao presbitério diocesano, como a oportunidade de conhecer o povo e suas demandas. Além
disso, é o tempo de conhecer as diversas pastorais e movimentos da paróquia, do Vicariato e
da Arquidiocese. Por outro lado, faz-se necessário ampliar o conhecimento da realidade social
na qual viverá seu ano pastoral.

ATIVIDADES (MEIOS)
O seminarista irá para o Ano Pastoral no início do ano seguinte ao da conclusão do tempo
do seminário e será mantido pela paróquia que o receberá. Além do plano de saúde, a paróquia
arcará com as côngruas do futuro diácono, de acordo com o valor previsto pelo Estatuto do
clero. Salvo exceções, o futuro presbítero ficará na mesma paróquia, até a ordenação presbiteral.
“A partir da ordenação presbiteral, o processo formativo prossegue, no seio da família do presbitério”143.
7.1 – Meios para desenvolver a dimensão humana: Neste novo tempo, o futuro presbítero deve investir numa releitura profunda da sua vida à luz da vocação. Convém conservar
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o acompanhamento psicológico, caso seja necessário. É de grande auxílio manter os laços de
fraternidade criados no Seminário e ampliá-los com o contato com os outros irmãos do presbitério.
É necessário estar atento a si mesmo, percebendo-se, sobretudo, na relação com o pároco,
com o povo e com as autoridades. O deixar o Seminário pode trazer muitos sinais importantes
e necessários para serem trabalhados. É muito conveniente investir nas diversas relações com
as pessoas.
7.2 – Meios para desenvolver a dimensão espiritual: Sem dúvida, o desafio será inserir
a vida espiritual no novo estilo e ritmo de vida. O segredo será mantê-la conforme aprendida e
vivida no Seminário. A celebração diária da Eucaristia dará o sentido profundo da vida sacerdotal. A meditação da Palavra será um instrumento, tanto para o crescimento pessoal, como
para o bom exercício do ministério. A oração do terço favorecerá a intimidade com a Virgem
Maria e será um meio para apresentar a Deus, pelas mãos da Virgem, tantas intenções que serão
solicitadas. Importante dedicar tempo às leituras espirituais e hagiográficas, que alimentaram a
vida nesse tempo de passagem. Um dos desafios necessários será manter a direção espiritual,
talvez com outro sacerdote. Contudo, é de suma importância que não se perca o ritmo, que pode
estar modificado, da direção.
7.3 – Meios para desenvolver a dimensão intelectual: É de suma importância que,
nesse período, o futuro presbítero busque aprofundar conteúdos mais necessários e urgentes
para o futuro ministério. Convém que se dedique ao estudo da moral, para auxiliar nos acompanhamentos, bem como ao de psicologia, com ênfase na experiência religiosa, e no estudo dos
rituais litúrgicos. Além disso, é bom que os seminaristas aprofundem seus conhecimentos sobre
administração paroquial, com atenção para o tema da gestão de pessoas, levando em conta os
desafios do cotidiano. Um aprofundamento sobre as questões sociopolíticas do local de inserção
é de fundamental importância. Deve-se valorizar a participação do curso anual do clero, bem
como outras iniciativas de dentro ou de fora da Arquidiocese, para manter-se atualizado e
pronto para o bom exercício do ministério. Nesse contexto, “poderão ser organizadas lições e
seminários sobre prática da confissão, de liturgia, de catequese e de pregação, de direito canônico, de espiritualidade sacerdotal, laical e religiosa, de doutrina social, da comunicação e dos
seus meios, de conhecimento das seitas e das novas religiosidades etc”144.
7.4 – Meios para desenvolver a dimensão pastoral-missionária: Convém investir no
conhecimento da realidade paroquial em que se encontra, como comunidade de comunidades,
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família de famílias, bem como a do Vicariato e a da própria Arquidiocese. Nesse caso, também
é de suma importância aprofundar o conhecimento das pastorais, sobretudo daquelas menos
evidenciadas. É propício um início do acompanhamento das pessoas, com a orientação do pároco responsável.
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UMA PALAVRA CONCLUSIVA
A formação não consiste em fazer alguma atualização cultural ou alguma iniciativa local esporádica. É Deus o artífice paciente e misericordioso
da nossa formação sacerdotal e, como está escrito na Ratio, este trabalho dura
toda a vida. Todos os dias descobrimos — com São Paulo — que «temos,
porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de
Deus, e não de nós» (2 Cor 4, 7), e quando nos desapegamos dos nossos hábitos cómodos, da rigidez dos nossos esquemas e da presunção de que já somos completos, e temos a coragem de nos pormos na presença do Senhor,
então Ele pode retomar o seu trabalho em nós, plasma-nos e transforma-nos.145

Concluindo esse projeto, podemos dizer que estamos, de fato, diante de um mapa para
uma sagrada viagem. Contudo, não é uma obra concluída, até porque os tempos mudam e as
pessoas também. Uma etapa se encerra, a da sua elaboração – de uma síntese do que vivemos
e do que queremos viver – e propõe o começo de uma nova, a da sua aplicação: agora que temos
um mapa, passamos a planejar nossa viagem através dos caminhos que ele nos mostra. Depois
de várias viagens, podemos encontrar inconsistências, que pedirão correções; podemos descobrir estradas ignoradas, que pedirão acréscimos; podemos alterar a paisagem, abrir novas vias
e conectar novos lugares, e com isso se precisará até mesmo refazê-lo. Isso tudo, claro, enquanto
for e porque será nosso companheiro e guia.
Caberá a cada um dos envolvidos no processo formativo em nossa Arquidiocese a acolhida do Projeto e o empenho criativo para que ele permaneça em construção e continue colaborando, efetivamente, nessa missão eclesial. A acolhida mais importante talvez seja a dos próprios seminaristas, razão e destinatários deste trabalho. Aquela formação desejada pela Igreja,
desde a Ratio fundamentalis, passando pelo Documento 110, encontra uma aplicação local neste
texto, mas a sua prática se dará, privilegiadamente, na vida de cada seminarista; o projeto pessoal de cada um é o elo final dessa cadeia. O projeto do Seminário deve ser um motivador para
a elaboração de cada projeto pessoal. Pela sua leitura e meditação, o seminarista deve encontrar
um norte e esclarecer os objetivos que precisará concretizar; é na sua vida que o projeto se
atualizará, atingindo a vivência real e se concretizando.
O Projeto precisa ser lido, revisto e corrigido constantemente, para que permaneça cumprindo seu papel: unido à sua prática, ele é orgânico, porque um corpo que se conserva através
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da transformação. De tempos em tempos, ele será revisitado e reformulado à luz de novas decisões – dentre as quais aquelas expedidas pela Santa Sé e pela CNBB, bem como as oriundas
da própria Arquidiocese – e de novas experiências, mormente aquelas motivadas pela implementação deste projeto, com as inovações próprias que traz aliadas à teorização do itinerário
formativo já vivido. A prática provará suas novidades, enquanto o andar dos tempos solicitará
outras novas. Ansiamos para que esse caminho seja marcado pelo constante aprimoramento da
formação sacerdotal desta nossa Arquidiocese, e do crescimento do nosso Seminário.
Ao mesmo tempo, esperamos que a vivência do Projeto da formação inicial dos futuros
presbíteros da Arquidiocese de Niterói possa se unir, efetivamente, ao Projeto de Formação
permanente do clero.
[S]e alguém não se deixar formar pelo Senhor, torna-se um sacerdote
desligado, que se arrasta no ministério por inércia, sem entusiasmo pelo Evangelho nem paixão pelo Povo de Deus. Ao contrário, o sacerdote que se entrega
dia após dia nas mãos sábias do Oleiro com o “O” maiúsculo, conserva no
tempo o entusiasmo do coração, acolhe com alegria a novidade do Evangelho,
fala com palavras capazes de alcançar a vida das pessoas; e a suas mãos, ungidas pelo Bispo no dia da Ordenação, são capazes de ungir por sua vez as
feridas, as expetativas e as esperanças do Povo de Deus.146
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO AUTOAVALIATIVO
PROPEDÊUTICO
1. Como foi a minha chegada no Seminário Propedêutico? Quais as minhas principais
dificuldades, de acordo com as quatro dimensões formativas (humana, comunitária, pastoralmissionária e intelectual)?
2. Como está a minha direção espiritual? Tenho-a com frequência? Compreendo, com
profundidade, a sua importância e finalidade?
3. Como vivenciei a transição dos vínculos familiares, de amizades, profissionais e afetivos para a vida no Seminário? Consegue dimensioná-los no contexto de uma renúncia por algo
maior, ou fazer essa renúncia significa, para mim, um peso demasiado?
4. Consegui compreender que cada situação vivenciada no Seminário tem suas exigências
e que visa à formação de uma nova maneira de experienciar realidades, contextos e locais que
já são familiares a mim?
5. Como eu me vejo diante das pessoas que antes conviviam comigo? Compreendo que
existe tanto a necessária postura de seminarista, como a de alguém que está para servir e não
ser servido?
6. Qual o meu nível de abertura à formação oferecida pelo Seminário, nas suas quatro
dimensões? É satisfatório, ou reconheço que existem, em mim, ideias muito abstratas sobre o
sacerdócio e a vida espiritual?
7. Experimento uma reta intenção, posicionando-me de maneira transparente diante do
formador e do meu diretor espiritual? Consigo compreender que o Seminário não é um jogo,
mas um caminho que se faz, de autoconhecimento e de conformação com a vontade de Deus?
8. Reconheço que o meu próprio formador e toda a equipe de formação estão aqui, para
me ajudar a discernir a vontade de Deus e me estimular a colocar os meios para respondê-la?
9. Qual a importância que dou à disciplina e à ordem, para minha vida de estudo? Quais
os meios devo colocar para ter um bom aproveitamento nos estudos e passar sem grandes perdas
acadêmicas?
10. Tenho a compreensão clara do que é o Seminário e qual a sua finalidade? Posso considerar que já tenho internalizado que o Seminário depende, em primeiro lugar, dos próprios
seminaristas que nele habitam?
11. Como está o meu preparo espiritual e psicológico para os desafios que, inevitavelmente, terei de enfrentar, seja interna ou externamente? Tenho uma ideia realista sobre mim
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mesmo, minhas limitações a serem trabalhadas e meus dons a serem potencializados? Estou
disposto a fazer um caminho de sincero empenho e combate? Estou ciente de que haverá quedas, mas que não pode deixar de lado o meu sincero desejo de colaborar com a vontade de
Deus? Estou disposto a recomeçar todos os dias?
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PRIMEIRO ANO DO DISCIPULADO
1. Como foi minha acolhida e o meu ingresso na comunidade discipular? Eu me sinto
como parte dela?
2. Como está o meu relacionamento com a minha turma?
3. Diante de diferentes tipos de pessoas, expressões de Igreja e espiritualidades, que encontrei no Seminário Maior, consigo reconhecer a minha identidade própria e lidar bem com os
demais seminaristas?
4. Como está o meu relacionamento com a minha família?
5. Consegui me adaptar bem ao ritmo do Seminário, sendo fiel e pontual aos horários?
6. Estou sendo sincero com meu diretor espiritual e com meu formador?
7. Consegui abandonar o pecado mortal? Ou pelo menos estou lutando com todas as minhas forças para isso?
8. Quais minhas principais dificuldades na oração?
9. Como foi a minha adaptação à vida acadêmica e ao estudo de Filosofia no Instituto?
Consigo ver a importância do estudo da Filosofia para a minha formação?
10. Como foi minha experiência com o trabalho do chá mensal?
11. Quais minhas expectativas para a pastoral?
12. Como está o meu nível de autoconhecimento? Tenho feito uma sincera reflexão sobre
minha história de vida?
13. Como está o meu nível de abertura para trabalhar as questões humanas que ainda me
estão pendentes? Se necessário, procurei ajuda psicológica e espiritual?

82

SEGUNDO ANO DO DISCIPULADO
1. Como está sendo a experiência de ser discípulo? Tenho encarado esse tempo como
tempo de escuta e de aprendizado com o Mestre?
2. Tenho vivido a experiência de me sentir amado por Deus e chamado por Ele a amar?
3. Como está a minha vocação? Ainda me sinto chamado a viver santamente no sacerdócio?
4. Como acolhi a turma do primeiro ano na comunidade, ao longo do ano? Ajudei-os na
sua caminhada ou atrapalhei, com vícios e reclamações?
5. Sou fiel ao meu plano de vida espiritual?
6. Sei fazer meditação?
7. Tenho ideias de temas para a monografia? Elas me entusiasmam?
8. Tenho visto o estudo da Filosofia como um mal necessário ou como verdadeiro caminho de abertura ao conhecimento do mundo, do ser humano e de Deus?
9. Como foi minha experiência com a pastoral? Soube trabalhar bem em equipe?
10. Como foi minha experiência como ministro da bênção?
11. Qual o meu nível de engajamento e comprometimento com os serviços propostos pelo
Seminário? Sinto-me parte integrante do Seminário?
12. Tenho utilizado as novas tecnologias com sabedoria?
13. Tenho dado passos no meu caminho de autoconhecimento e de amadurecimento humano-afetivo?
14. Tenho sido sincero com o diretor espiritual e com os formadores?
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TERCEIRO ANO DO DISCIPULADO
1. Aprendi a ser discípulo?
2. Eu me dedico às tarefas de que não gosto, com amor e sem reclamar? Ao menos tento?
3. Cumpri os horários e atividades propostas ou relaxei no cumprimento dessas atividades?
4. Fui exemplo para os seminaristas do primeiro e do segundo ano?
5. Aprendi a conviver, com respeito sincero, com as diferentes expressões legítimas da
Igreja?
6. Posso me julgar maduro para aprofundar a minha configuração a Jesus?
7. Como deixo a comunidade discipular?
8. Vivo um propósito sincero e concreto de busca das virtudes humanas? Sou atento ao
meu exame de consciência?
9. Como foi a minha experiência com os estudos filosóficos?
10. Como foi minha experiência com a monografia?
11. Como foi a minha experiência como ministro da comunhão?
12. Quais minhas expectativas para a pastoral na paróquia?
13. Eu me vejo como sacerdote da Arquidiocese de Niterói?
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PRIMEIRO ANO DA CONFIGURAÇÃO
1. Conservei meu relacionamento com os seminaristas do Discipulado?
2. Como foi a minha inserção na comunidade da Configuração? Fortaleci meu relacionamento com os seminaristas que já estavam nessa etapa antes de mim?
3. Como está o relacionamento com a minha turma?
4. Se coordenei uma equipe, como foi essa experiência? Fui líder ou chefe?
5. Sou capaz de criar e manter um relacionamento sincero e saudável com os meus superiores?
6. Estou convicto da minha vocação sacerdotal?
7. Considerando esta nova etapa, que decisões preciso tomar para avançar na vida espiritual?
8. Como foi a minha experiência pastoral? Dediquei-me no contato com as pessoas e na
abertura ao serviço da comunidade a que fui enviado? Como foi o meu relacionamento com o
pároco da pastoral?
9. Como foi a minha primeira experiência com os estudos teológicos?
10. Fui capaz de fazer a integração entre os estudos pessoais e a minha vida de oração?
11. Fui dedicado aos estudos e às demais obrigações da casa, sendo pontual e solícito?
12. Vivi meu processo formativo com liberdade e autonomia?
13. Quais são as dificuldades que trago em meu interior que ainda precisam ser trabalhadas?
14. Quais as virtudes humanas e teologais em que preciso me exercitar?
15. Como está a minha expectativa para o Ano Pastoral Missionário?
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ANO MISSIONÁRIO
1. Mantive a minha vida de oração (lectio divina, Santa Missa, Confissão, leituras espirituais, leitura bíblica, direção espiritual, terço e demais devoções)?
2. Cuidei da vida fraterna, em especial com a minha turma?
3. Como foi minha interação com o padre que me acolheu?
4. Como foi minha interação com o povo? Dei atenção às pessoas, sobretudo às mais
carentes? Visitei as famílias?
5. Fui presunçoso ou me coloquei em atitude humilde de escuta (aberto a aprender) e de
serviço (procurando ajudar e ensinar)?
6. Como desenvolvi as minhas atividades pastorais? Elas tiveram incidência na vida das
pessoas ou apenas foram vividas de maneira superficial, como para cumprir um protocolo?
7. Tive um coração de pastor?
8. Fui capaz de me inserir na realidade das pessoas, alegrando-me ou entristecendo-me
com elas?
9. Como foi a experiência de conduzir Celebrações da Palavra e de atender as pessoas,
quando assim me foi solicitado?
10. Fui capaz de enxergar possíveis dificuldades pessoais, que possam ter despertado em
mim ao longo desse ano, as quais ainda precisam ser trabalhadas e superadas?
11. Mantive uma rotina de estudos?
12. Fui capaz de superar as dificuldades próprias do serviço pastoral, mantendo sempre
um olhar espiritual para a realidade?
13. Como foi ficar um ano sem a estrutura própria do Seminário? Como está a minha
expectativa para a volta?
14. Nas atividades pastorais e missionárias, diante de não aceitação ao anúncio e à sua
proposta; diante do confronto com alguma realidade resistente à minha palavra e testemunho,
quais os sentimentos identificados e como trabalhei com eles?
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SEGUNDO ANO DA CONFIGURAÇÃO
1. Como foi a minha reinserção na comunidade configurativa? Fui capaz de conviver saudavelmente com todos?
2. Como foi o meu retorno para o Seminário e para a sua rotina própria?
3. Como foi o retorno aos estudos?
4. Se coordenei uma equipe, como foi essa experiência? Fui líder ou chefe?
5. Fui sincero com os formadores? Fui obediente a eles?
6. Tenho clareza das minhas dificuldades pessoais? Tenho me esforçado para superá-las?
7. Como foi a experiência com a Admissão às Ordens Sacras, caso tenha sido aprovado?
Sinto-me realmente chamado por Deus para a vocação sacerdotal?
8. Tenho real consciência do celibato e de suas implicações? Ainda assim, desejo realmente vivê-lo?
9. Como foi a nova experiência pastoral? Sinto que o Ano Missionário me favoreceu
nessa nova experiência?
10. Se chamado a auxiliar algum movimento, ou dirigir espiritualmente alguém, como foi
essa experiência?
11. Sinto-me realmente parte do Seminário? Como colaborei para o seu crescimento?
12. Vivi a autonomia formativa com responsabilidade?
13. Cresci nas virtudes humanas e teologais?
14. Como está a minha expectativa para o próximo ano?
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TERCEIRO ANO DA CONFIGURAÇÃO
1. Como está o meu relacionamento com a minha turma e com os demais irmãos de comunidade?
2. Como está o meu relacionamento com os seminaristas das outras comunidades (Discipulado e Propedêutico?) Tratei-os como iguais?
3. Se coordenei uma equipe, como foi essa experiência? Fui líder ou chefe?
4. Tenho colaborado afetiva e efetivamente para o crescimento do Seminário? Sinto-me
parte da instituição?
5. Tenho progredido e me consolidado em minha vida espiritual?
6. Como foi a minha experiência com o ministério do Leitorato, caso tenha recebido?
Sinto-me profundamente unido à Palavra de Deus, valorizando-a em minha meditação e pregando-a com a boca e com a vida?
7. Como foi a nova experiência pastoral? Dediquei-me a ela como deveria?
8. Se chamado a auxiliar algum movimento, ou dirigir espiritualmente alguém, como foi
essa experiência?
9. Se chamado a colaborar como professor, seja no curso Estrela da Evangelização, seja
no CPC, seja ainda no Propedêutico, como foi essa experiência? Consegui conciliar essa responsabilidade com as responsabilidades do Seminário?
10. Como foi a minha experiência com os estudos neste ano?
11. Quase chegando ao fim, como eu vejo o Seminário, como caminho da minha vocação
ou como um mal necessário do qual estou prestes a me livrar?
12. Como está a minha expectativa para o último ano da Configuração?
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QUARTO ANO DA CONFIGURAÇÃO
1. Como foi o meu relacionamento com a minha turma e com os demais membros da
comunidade configurativa?
2. Se coordenei uma equipe, como foi essa experiência? Fui líder ou chefe?
3. Consolidei a minha vida espiritual?
4. Como foram as experiências pastorais ao longo da etapa configurativa e do Ano Pastoral Missionário? Elas realmente despertaram em mim um coração de pastor?
5. Fui sincero em minha caminhada formativa ao longo desses anos, tanto com os formadores, quanto com meu diretor espiritual?
6. Consegui dar os passos necessários no processo de configuração a Cristo, tendo os
mesmos sentimentos que Ele teve, pensando como Ele pensou, vivendo como Ele viveu? Assumi a sua vida em todos os aspectos na minha vida?
7. Sou convicto da minha vocação? Estou disposto a viver todas as implicações da vida
sacerdotal, sobretudo naquilo que toca à obediência e ao celibato?
8. Consegui integrar a minha sexualidade e a minha afetividade de maneira suficiente,
para que assuma o ministério que receberei no próximo ano?
9. Tenho clareza da minha diocesaneidade, estando com o coração aberto para integrar o
presbitério da Arquidiocese de Niterói, disposto a estar em comunhão com o Arcebispo?
10. Consegui desenvolver as virtudes humanas e teologais necessárias para assumir o ministério ordenado?
11. Como está minha saúde física e mental? Elas favorecem ao ministério que assumirei?
12. Se chamado a auxiliar algum movimento, ou dirigir espiritualmente alguém, como foi
essa experiência?
13. Como foi a minha experiência com os estudos teológicos ao longo desses quatro anos?
Consegui integrá-los em minha vida de oração e em minhas experiências pastorais?
14. Como foi a minha experiência com a redação do artigo e com os estudos preparatórios
para a De Universa? Como foi a sua realização?
15. Se chamado a colaborar como professor, seja no curso Estrela da Evangelização, seja
no CPC, seja ainda no Propedêutico, como foi essa experiência? Consegui conciliar essa responsabilidade com as responsabilidades do Seminário?
16. Como foi a minha experiência ao receber o ministério do Acolitato, caso tenha recebido? Sinto-me mais unido ao mistério eucarístico, o qual servi de maneira mais próxima no
altar?
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17. Como está sendo para mim a despedida da vida no Seminário?
18. Como está a minha expectativa para a ida para a paróquia onde viverei a minha etapa
de Síntese Pastoral, bem como para a nova realidade que viverei?
19. Estou pronto para renunciar a tudo o que for preciso, mesmo o que para os outros
seria bom e lícito, para ser outro Cristo?
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SÍNTESE
1. Como avalio a minha etapa de formação no Seminário? Quais os pontos positivos e
negativos que levarei para a vida ministerial e pessoal?
2. Qual foi a minha colaboração para o Seminário, nos anos em que lá estive?
3. O que é o Seminário, enquanto instituição? Como eu posso, nesta nova etapa, e nas
seguintes, colaborar para sua construção?
4. Estou consciente das exigências de cada dimensão formativa, para o exercício do ministério sacerdotal?
5. Para mim, de maneira muito sincera, o sacerdócio é uma profissão? O que eu busco
assumindo a vocação sacerdotal? Como eu me vejo neste contexto?
6. Eu me sinto impelido a viver a dimensão mais própria do celibato, que é a descoberta
de si como um dom para o outro? Como eu a vivo, de maneira concreta, no meu dia a dia?
7. Qual o modelo sacerdotal que pretendo assumir: os estereótipos ou o do próprio Cristo,
Bom Pastor?
8. O que há de sobressalente, seja materialmente, espiritualmente ou psicologicamente,
que precisa ser deixado para assumir, com radicalidade e profundidade, o sacerdócio?
9. Qual a minha disposição para servir?
10. Qual a minha disponibilidade para cultivar a vida fraterna e comunitária com meus
irmãos, tanto de turma, como de Seminário, e, ainda, com os do próprio clero?
11. Compreendo a vocação sacerdotal como uma vida solitária, onde cada sacerdote deve
buscar tão somente o próprio diretor espiritual, o bispo, ou o vigário? Qual a importância que
eu dou para a amizade no exercício do meu ministério? Como foram minhas experiências de
amizade, dentro e fora do Seminário, e o que preciso mudar ou aproveitar delas?
12. Compreendo que uma das grandes tentações é cair no ativismo e passar a medir a
própria vocação por quanto realizo e não tanto pelo quanto me uno, espiritualmente, em oração,
com a Pessoa de Jesus Cristo? Compreendo isso, de maneira profunda e verdadeira?
13. Qual o papel da direção espiritual nesta nova etapa da minha vida? Dou a ela o seu
verdadeiro valor? Concretamente, qual a frequência com que o faço? E qual a qualidade dela?
14. Tenho a disposição para assumir uma vida minimamente intelectual, a fim de oferecer
o melhor para o povo de Deus que buscará em mim a Palavra do próprio Cristo? Sou negligente
e confio demasiadamente nas minhas opiniões ou naquilo que um ou outro fala nos meios de
comunicação?
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15. Qual voz tem maior peso para mim: a do meu Bispo ou a dos “gurus” espirituais e
“doutores da moral e da verdade”?
16. Consciente de que “tudo posso, mas nem tudo me convém”, estou disposto a assumir
um estilo de vida simples e modesto, que expresse o Cristo casto, obediente e pobre? Sou consciente de que o uso, em excesso, de bebidas, redes sociais, bens materiais etc. são uma contradição para o anúncio do Evangelho e para a vivência das virtudes teologais: fé, esperança e
caridade?
17. Compreendo o risco e a responsabilidade de me deixar levar pelo estilo laxo de uma
vida dupla ou fundamentada no rigorismo e perfeccionismo, quando o próprio coração está
distante da Videira, que é Cristo?
18. Entendo que o meu sacerdócio, de per si, tem contornos e horizontes eclesialmente
universais, ou seja, sou sacerdote da Igreja e para a Igreja, e não apenas para esta Igreja Diocesana e/ou este determinado movimento eclesial?
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ANEXO B – BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
PROPEDÊUTICO
1. O grande abismo – C.S. Lewis.
2. As crônicas de Nárnia – C.S. Lewis
3. O Senhor dos Anéis – J.R.R. Tolkien
4. Vaso de argila – Leo Trese
5. A virtude da ordem – Francisco José de Almeida
6. Viver reconciliados – Amedeo Cencini
7. A conquista das virtudes – Francisco Faus
8. A quem pedir conselhos? – Francisco Fernandez-Carvajal
9. Simão Pedro – Georges Chevrot
10. Harry Potter – J.K. Rowling
11. Horizonte Perdido – James Hilton
12. As Chaves do Reino – Garth Nix
13. Alice no País das Maravilhas – Lewis Carrol
14. Escola De Oração - A Vida Interior e a Elevação da Alma – Bento XVI
15. A Oração – Santo Afonso de Ligório
16. Ecclesia de Eucharistia – São João Paulo II
17. A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas – Joseph Tissot
18. Como orar – Luiz Fernando Cintra
19. Tempo para Deus – Jacques Philippe
20. Livros clássicos da Literatura Brasileira

DISCIPULADO
1. Gaudete et Exsultate – Francisco
2. Filoteia ou Introdução à vida devota – São Francisco de Sales
3. Imitação de Cristo – Tomás de Kempis
4. Vida de Jesus – Francisco Fernández-Carvajal
5. A Virgem Nossa Senhora – Federico Suárez
6. José, o silencioso – Michel Gasnier
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7. Fides et Ratio – São João Paulo II
8. Caminho de perfeição – Santa Teresa de Jesus
9. A volta do filho pródigo – Henri Nouwen
10. A alegria de viver – Rafael Llano Cifuentes
11. A vida em Cristo – Raniero Cantalamessa
12. Vida fraterna: comunhão de santos e pecadores – Amedeo Cencini
13. Todos os caminhos levam a Roma – Scott e Kimberly Hahn
14. O dom de si: vida de abandono em Deus – Joseph Schrijvers
15. Noite Escura – São João da Cruz
16. Liberdade Interior – Jacques Phelippe
17. Comentário ao Pai Nosso – São Cipriano
18. Os discípulos de Cristo – Bento XVI
19. A Revolução dos Bichos – George Orwell
20. O Senhor das Moscas – William Golding
21. A vida espiritual – Benedikt Baur
22. A prática do amor a Jesus Cristo – Santo Afonso Maria de Ligório.

ANO MISSIONÁRIO
1. Decreto Ad Gentes / Evangelii Nuntiandi / Redemptoris Missio / Evangelii Gaudium
2. Cura d’Ars – Francis Trochu
3. Virgindade e celibato hoje – Amedeo Cencini
4. Introdução ao Cristianismo – Joseph Ratzinger
5. Documentos do Magistério Eclesial Latino Americano: Puebla, Medellin, Santo Domingo, Aparecida
6. Documentos atuais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de forma especial, as Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil

CONFIGURAÇÃO
1. Caminho de perfeição – Santa Teresa de Jesus
2. O Ano Sacerdotal: coletânea de textos – Bento XVI
3. O Canto do Espírito – Raniero Cantalamessa
4. Integração Comunitária do Bem e do Mal – Amedeo Cencini
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5. Do profundo do nosso coração – Cardeal Sarah e Bento XVI
6. Por amor, com amor e no amor – Amedeo Cencini
7. Diálogo sobre o Sacerdócio – Leo Trese

8. Virgindade e celibato hoje – Amedeo Cencini
9. A alma de todo apostolado – Dom Jean-Baptiste Chautard

SÍNTESE
1. Instrução da Congregação para o Clero: O presbítero, pastor e guia da comunidade paroquial
e Diretório para o Ministério e a Vida dos Presbíteros
2. O respiro da vida – Amedeo Cencini
3. Servidores da alegria – Walter Kaspers
4. Sacerdotes para o terceiro milênio – Rafael Llano Cifuentes
5. Minhas origens remontam a ti – Ana Bissi
6. O Monge e o Executivo – James C. Hunter

