
 

Palmas, 03 de maio de 2010 

Carta Circular 01/2010 

 

“Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim. 

Conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água 

viva” (Jo 7,37b-38). 

 

Em Cristo! 

 

Amados irmãos seminaristas, apesar de sermos de partes tão distantes e distintas de nossa nação, creio 

firmemente que estamos unidos, pelo Espírito, em um vínculo de caridade e paz (cf. Ef 4,3), frutos da vida 

de santificação a qual nos propomos viver (cf. Gl 5,22). 

Tenho recebido notícias maravilhosas de todas as partes do Brasil a respeito do Ministério para 

Seminaristas, serviço da Renovação Carismática Católica. Retiros estaduais e/ou regionais estão agendados 

em diversos lugares; vocações sacerdotais têm surgido nos grupos de oração e eventos promovidos pela 

RCC; e a crescente acolhida desses vocacionados por parte das equipes de formação dos seminários. 

Louvemos ao Pai, irmãos, por Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, por todos esses prodígios! 

Na reunião de janeiro de 2010 da equipe nacional do Ministério para Seminaristas, ficou acordado que 

neste mês de maio todo o Ministério se mobilizaria em oração pelos retiros estaduais/regionais do mês 

de julho e pelo retiro nacional no mês de janeiro de 2011. 

No dia 23 de maio, celebraremos a Solenidade de Pentecostes. Façamos uma novena carismática em 

preparação para essa solenidade, colocando como intenção principal aquelas citadas acima, abrindo-se aos 

carismas da Ciência, Sabedoria e Profecia. Esta novena deve ser realizada por todos os seminaristas 

envolvidos com este ministério, iniciando no dia 14 de maio e encerrando no dia 22 de maio. Ao final, 

partilhem conosco o que o Senhor suscitar nas vossas orações. 

Que Maria Santíssima, Mãe dos Vocacionados e Senhora de Pentecostes, acolha nossas intenções e 

vocações e as apresente, pelo Espírito, ao seu Filho Jesus Cristo, em louvor, honra e glória do Pai. Amém. 
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