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Não podemos deixar de falar 

sobre  o que vimos e ouvimos 

(At 4, 20) 
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IV CONGRESSO MISSIONÁRIO NACIONAL DE SEMINARISTAS 

Prezados bispos, superiores, reitores, formadores e seminaristas que compõe o 

COMISE do Regional Sul 1 da CNBB, inicialmente vos saudamos no ardor e na alegria 

que emanam do coração de Cristo, missionário do Pai que nos encoraja e nos impulsiona 

a celebrar o dom da vida e da missão.  

Este ano as Pontifícias Obras Missionárias (POM) e a coordenação Nacional dos 

Conselhos Missionários de Seminaristas (COMISEs) promovem o IV Congresso 

Missionário Nacional de Seminaristas. O evento está em sintonia com a caminhada 

missionária da Igreja no Brasil e é uma das iniciativas da programação do Ano Jubilar 

Missionário. O IV Congresso Missionário Nacional de Seminaristas acontecerá nos 

dias 11 a 17 de julho de 2022, em João Pessoa, Arquidiocese da Paraíba. Eis o cartaz 

do congresso: 
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Para garantir êxito na realização do evento, as POM e a coordenação nacional dos 

COMISEs contam com a parceria e o apoio da Comissão Episcopal para a Ação 

Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, Comissão Episcopal para os 

Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, a Organização dos Seminários e 

Institutos do Brasil (OSIB) e a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB). 

Com o intuito de impulsionar nos seminaristas o amor à missão, o congresso terá 

como tema “Missão ad gentes na formação de seminaristas” e o lema “Sereis 

minhas testemunhas até os confins da terra” (At 1,8). A dinâmica do Congresso prevê 

várias atividades, a saber: conferências, painéis, oficinas temáticas, testemunhos 

missionários, ação missionária nas paróquias da Arquidiocese, visitas guiadas aos 

lugares históricos de João Pessoa, celebrações e momentos orantes.  

O evento será também uma oportunidade para a celebração da caminhada 

missionária, conhecimento de diversas expressões da cultura e arte paraíbana e 

fortalecimento do conhecimento recíproco. Assim, pretende-se reunir 350 participantes, 

sendo seminaristas, religiosos, reitores, formadores, bispos e convidados. 

Certos de vossas preocupações e atenções para com uma das fundamentais 

dimensões da formação presbiteral, e urgente necessidade da Igreja atual em vista da 

missão, sabemos que “a missão é uma paixão por Jesus, e simultaneamente uma paixão 

pelo seu povo” (EG, n. 268), e por isso, convidamos, animamos e incentivamos os 

seminaristas a participarem e se envolverem com esta experiência formativa 

missionária que tem se consolidado a cada ano de forma progressiva e eficaz.  

O nosso regional possui 30 vagas, entre as quais serão representadas pelas várias 

etapas de formação (propedêutico, discipulado, configuração e síntese), das dioceses e 

das casas de formação religiosas, formadores e reitores, bispos e convidados. Portanto, 

o número de inscrições é limitado. Para que possamos contemplar toda realidade de 

nosso regional, cada província eclesiástica terá um número máximo de participantes que 

poderá se inscrever. Para realizá-la é necessário entrar em contato com o 

Representante da Província correspondente à sua diocese, por meio dos contatos 

abaixo, uma vez que eles são a primeira instância das coordenações diocesanas junto ao 

COMISE estadual e atuam como mediadores/facilitadores da coordenação regional e as 

províncias locais. 
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1. Província Eclesiástica de Aparecida 

Número máximo de participantes: 3 

Representante provincial: Seminarista Genaro Augusto Brandão (Diocese de 

Lorena). 

Contato: (12) 98115-7234 

 

2. Província Eclesiástica de Botucatu 

Número máximo de participantes: 3 

Representante provincial: Seminarista Guilherme Ulian (Diocese de Marília) 

Contato: (18) 99614-3313 

 

3. Província Eclesiástica de Campinas 

Número máximo de participantes: 3 

Representante provincial: Seminarista Douglas dos Santos Murari (Arquidiocese de 

Campinas) 

Contato: (19) 98281-0416 

 

4. Província Eclesiástica de Ribeirão Preto I 

Número máximo de participantes: 3 

Representante provincial: Seminarista Guilherme Henrique Lopes (Diocese de 

Jaboticabal). 

Contato: (16) 99707-2580 

 

5. Província Eclesiástica de Ribeirão Preto II 

Número máximo de participantes: 3 

Representante provincial: Seminarista Jean Miguel Evaristo (Diocese de Jales). 

Contato: (17) 99783-7048 

 

6. Província Eclesiástica de São Paulo 

Número máximo de participantes: 3 

Representante provincial: Seminarista José Denilson Santos da Cruz (Diocese de 

Jundiaí. 

Contato: (11) 97957-9283 
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7. Província Eclesiástica de Sorocaba 

Número máximo de participantes: 4 

Representante provincial: Seminarista Ricardo Ramon Costa Gama 

Contato: (13) 98225-3886 

 

8. Seminaristas Religiosos e de Comunidade de Vida 

Número máximo de participantes: 3 

Representante: Seminarista Tiago Felipe Lopes, MSJ (Missionários de São José). 

Contato: (12) 99795-3552 

As inscrições estão abertas e serão realizadas até o dia 30 de abril.  O único 

modo de fazer a inscrição é através do preenchimento da Ficha de Inscrição através do 

link que o Representante da Província disponibilizará aos interessados. Ao concluir a 

inscrição, pelo link, será gerado um boleto bancário para o pagamento da taxa de 

participação no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por participante, que 

dará direito à alimentação, hospedagem, camiseta, kit e transporte durante o Congresso. 

O boleto será enviado para o e-mail informado na Ficha de Inscrição. A inscrição só será 

concluída e a vaga garantida após o pagamento da taxa. 

Ao se aproximar o congresso serão disponibilizadas mais informações. E além 

disso, com este convite, lembramos que o COMISE do Regional Sul 1 da CNBB está à 

disposição para quaisquer dúvidas através dos contatos do Coordenador Regional do 

COMISE Sul 1 da CNBB, Seminarista Marcus Vinicius da Silva da Diocese de São João da 

Boa Vista: whatsapp: (19) 99622-3346 e e-mail: marcusviniciuscb1998@gmail.com ; ou através 

dos meios de comunicação do COMISE do nosso regional. 

Posteriormente, para envolver o maior número de seminaristas e formadores na 

reflexão sobre a temática do Congresso, será enviada uma Cartilha com roteiros de 

encontros. É recomendável que o subsídio seja estudado pelos seminaristas, de todas as 

etapas de formação, durante o 1º semestre de 2022. O COMISE distribuirá a Cartilha 

pelos seminários no Regional. 

Sem mais, agradecemos a atenção e confiamo-nos todos inteiramente a graça do 

Senhor que até aqui nos conduziu e nos sustentou e que irá auxiliar-nos em tão grande 
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missão de evangelizar, por intercessão de São Francisco Xavier e Santa Teresinha do 

Menino Jesus.  

Fraternalmente, 

 

___________________________________________ 

PE. RAFAEL DE ARAUJO SANTOS 

ASSESSOR ECLESIÁSTICO DO COMISE REGIONAL SUL 1 

 

 

__________________________________________ 

MARCUS VINICIUS DA SILVA 

COORDENADOR DO COMISE REGIONAL SUL 1 
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