Live Especial: 75 anos do Seminário Maria Imaculada

As celebrações do Ano Jubilar de Diamante do Seminário Maria Imaculada, 75 anos da
fundação da casa formativa na Arquidiocese de Ribeirão Preto, foram abertas com a missa
em 14 de março de 2020, na Capela Central do Seminário Maria Imaculada, em Brodowski,
presidida pelo arcebispo Dom Moacir Silva, e se estendem até 08 de dezembro, Solenidade
da Imaculada Conceição de Maria. As comemorações do ano jubilar previam uma extensa
programação para este ano, e diante do novo cenário, precisou ser ajustada diante da
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O cenário da pandemia não diminuiu a vontade
e a esperança em reorganizar as festividades jubilares, ao contrário, proporcionou ampliar
e levar a um número maior de pessoas, por meio do ambiente digital, as atividades da casa
formativa.
No dia 31 de agosto, a Equipe Arquidiocesana de Lives, com apoio dos reitores e
seminaristas do Seminário Maria Imaculada, que reúne em sua sede as casas formativas da
Arquidiocese de Ribeirão Preto, Diocese de Ituiutaba, Diocese de Jaboticabal e Diocese de
São João da Boa Vista, realizou a “Live Especial: 75 anos do Seminário Maria Imaculada”,
transmitida ao vivo no canal do Youtube da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Uma produção
especial na Capela Central do Seminário possibilitou levar excelente conteúdo com
apresentações musicais do Coral do Seminário, entrevistas, testemunhos, depoimentos,
declamação de poesias, levando a cultura vocacional até os espectadores.
O reitor do Seminário Maria Imaculada, padre Antônio Élcio de Souza (Pitico), expressou a
gratidão e a alegria em realizar a live celebrativa nas comemorações do jubileu do
seminário. “Hoje é um dia de grande alegria para o nosso Seminário, pois quando chegou a
pandemia e entramos no isolamento social, um dos últimos eventos foi a abertura do
jubileu no Seminário Maria Imaculada pelos 75 anos do nosso seminário. Dentro deste
período de pandemia a nossa casa abriu as celebrações para que as pessoas pudessem nos
acompanhar rezando conosco, ajudando as pessoas a rezar no encontro com a Palavra
através da Leitura Orante, por meio de momentos de oração, depois, continuamos a
transmissão da missa, e outros momentos festivos que os nossos seminaristas foram
preparando para estar com o nosso povo, uma vez que nós não estávamos nas pastorais, e
com muito carinho nós preparamos esta live dos 75 anos. É uma das nossas celebrações do
nosso jubileu. Todos os que residem aqui na casa se envolveram para preparar este

momento, aqueles que vão cantar, aqueles que decoraram, aqueles que ajudaram a limpar
e preparar os ambientes, enfim, muitas mãos estiveram para este momento, assim como
as outras ajudas técnicas que nós recebemos. Somos gratos por todos aqueles que nos
ajudaram neste caminho e celebrar os 75 anos da nossa casa de formação é celebrar 75
anos em que o Senhor através do instrumento desta casa, dessa grande sementeira, foi
chamando jovens para o ministério presbiteral, jovens para as nossas comunidades,
porque aqueles que não ordenaram, saíram e constituíram famílias, realizaram-se
profissionalmente, enfim, uma história bonita de muitos nomes que nós trazemos para
esta celebração do jubileu. Agradecendo o Senhor que não nos abandona. Agradecendo a
proteção da Virgem Maria a quem essa casa é confiada sob a proteção de Maria
Imaculada. Nós agradecemos também todos que ajudam a manter a nossa casa, essa casa
de formação que oferece presbíteros, leigos para as nossas comunidades, enfim esta casa
que forma cristãos e padres”, agradeceu padre Pitico.

O seminarista Vinícius Martins Cestari, do quarto ano de teologia, comentou a importância
de participar e celebrar o jubileu do seminário por meio da live vocacional. “Nós estamos
celebrando 75 anos do Seminário Maria Imaculada. É uma alegria para nós prepararmos
esta live vocacional. No início não pensávamos que seria assim, mas a pandemia fez com
que os nossos planos mudassem um pouco. Nós pensávamos em fazer uma cantata
vocacional na praça municipal de Brodowski, mas os planos de Deus são diferentes dos
nossos, e os designíos Dele fizeram com que estivéssemos aqui hoje para celebrar a live
vocacional no encerramento do mês vocacional. Os 75 anos de história do seminário traz
na sua bagagem, na memória, nomes diversos, reitores que fizeram parte, tantos bispos
que comandaram a nossa diocese e arquidiocese, e que de uma certa forma fazem parte
dos 75 anos do seminário”, comentou Vinícius.
O arcebispo Dom Moacir Silva falou da relevância da presença e do papel do seminário na
formação sacerdotal. “O Seminário é uma instituição fundamental em uma diocese ou
arquidiocese, porque é a instituição que forma os padres para que a diocese, que é uma
porção do Povo de Deus confiada a um bispo e seu presbitério para que possa exercer a
sua missão. Quando uma diocese não tem condições de ter o seu seminário ela precisa da
ajuda de outras dioceses e formando assim seminários que abriguem mais de uma casa de
formação, porque o seminário é fundamental numa Igreja Particular. Nós estamos
celebrando 75 anos do nosso Seminário Maria Imaculada. 75 anos de bênçãos e graças de
Deus derramada nesta casa para formar para a Arquidiocese de Ribeirão Preto, para a
Província Eclesiástica de Ribeirão Preto, para a Igreja do Brasil, sacerdotes, homens que
levam aos fiéis os meios de santificação, os meios de salvação, homens que colocam a

disposição dos fiéis os bens espirituais, especialmente da Palavra de Deus e dos
sacramentos, por isso, louvamos a Deus pelos 75 anos desta casa que já deu muitos
sacerdotes e bispos para a Igreja de Nosso Senhor. Parabéns Seminário Maria
Imaculada!”, expressou o arcebispo.
O seminarista Christian Aparecido Batista Ferreira, do segundo ano de teologia, considerou
importante o envolvimento dos seminaristas no processo de preparação da live. “É sempre
uma alegria fazer alguma coisa pelo Seminário, porque esta casa sempre dá tudo para nós.
Quantos seminaristas, quantos padres já passaram por aqui, e quando veio a proposta de
celebrarmos o jubileu e surgiu a ideia de fazer uma live na programação do jubileu, para
nós da equipe de música e para os seminaristas que ajudaram na ornamentação, que
pensaram nos textos, na organização da estrutura. Foi um desafio, mas um desafio com
sabor muito doce, porque o que nos move a fazer toda esta live é, em primeiro lugar, para
toda honra e glória de Deus, mas também, gratidão a Arquidiocese de Ribeirão Preto e a
esta casa que a 75 anos nos acolhe para cultivar a vocação e para que possamos responder
o nosso sim ao chamado que Deus nos fez”, frisou o seminarista.
Live Especial: A live pode ser assistida no Canal do Youtube da Arquidiocese de Ribeirão
Preto. Acesse o link: http://www.youtube.com/c/ArquidiocesedeRibeirãoPreto
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