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Nessa Eucaristia estamos rendendo graças a Deus pelo 59º aniversário 

de criação do nosso Seminário Diocesano São Tiago, fato que nos alegra e nos 
enche de gratidão. Nesses anos todos as palavras de ordem que têm ressoado 
em nossos processos formativos são aquelas que estão gravadas em nosso 
brasão, como lema: Christum ferent! Levarão o Cristo! Nessa afirmação 
expressa no futuro nossa história se encontra com o passado e com o presente. 
É para preparar os que levarão o Cristo que o Seminário São Tiago existe. 
Nesses dias pascais queremos, como discípulos do Ressuscitado, viver a força 
da fé e transmiti-la aos demais como proposta de vida nova.  
 Na primeira leitura que ouvimos, retirada dos Atos dos Apóstolos, a 
comunidade cristã recém formada se mostra em franca atividade. O anúncio da 
boa notícia da Ressurreição já supera os limites do judaísmo e se encontra com 
o mundo além fronteiras, com suas belezas e desafios. O esforço dos primeiros 
cristãos é o ‘levar’ às pessoas aquilo que puderam experimentar. Pedro, Paulo, 
João, Felipe, nosso patrono Tiago e tantos outros são ousados portadores de 
Cristo e transmitem de graça o que de graça receberam (cf. Mt 10,8). Eles 
assumiram a ousada tarefa de levar o Cristo. Na sinagoga de Perge Paulo é 
convidado a encorajar o povo e ele o faz narrando as maravilhas da história que 
culminam em Jesus, o vértice da existência humana. No contexto de nossos dias 
nosso Seminário São Tiago é também convidado a encorajar. Devemos ler 
nossa história à luz do Evangelho para termos coragem de formar pessoas para 
esse nosso tempo tão desafiador. As Diretrizes para a formação dos Presbíteros 
da Igreja no Brasil entendem que “esses desafios repercutem na formação 
presbiteral e exigem uma resposta pessoal dentro de um processo que se inicia 
com o conhecimento do dom recebido e amadurece gradualmente ao longo do 
processo formativo, ‘até configurar-se através de uma forma estável de vida, com 
um conjunto de deveres e de direitos, e uma missão específica’” (DFPIB, 11). 
Seria de se questionar: como formar, nesse contexto desafiador, aqueles que 
levarão o Cristo? Certamente com a ousadia do Evangelho que rompe com o 
mundanismo, com o fundamentalismo, com as radicalizações e com tudo aquilo 
que atrasa a implantação plena do Reino de Deus. Precisamos, caros 
seminaristas, da intrepidez do Espírito para dar àquele que nos chamou um “sim” 
generoso e ao mundo que nos espera uma resposta clara e qualificada de nossa 
própria vocação. A essa altura da história não podemos nos dar ao luxo de 
formar presbíteros mesquinhos, com motivações deficientes e capacidades 
inconsistentes. Levar o Cristo exige aquela parresia que animava os primeiros 
cristãos. Deve ser esse o espírito de nosso trabalho.  
 O Evangelho também nos aponta um caminho neste dia festivo e o faz 
com duas palavras: serviço e eleição. Após ter lavado os pés dos seus amigos 
Jesus ensina: “O servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é 
maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática sereis 
felizes” (Jo 13,16-17). O serviço indica nosso lugar no mundo. É para servir que 
formamos e somos formados. A vida do padre deve ser emoldurada pelo serviço. 
Somos servos, não somos maiores que aquele que nos enviou e só seremos 
servos uteis e prestativos se em nossa caminhada vocacional houver espaço 



para uma verdadeira e transformadora formação, capaz de aprimorar virtudes, 
cultivar talentos, superar desafios, corrigir defeitos, enfim, forjar o caráter ideal 
do homo Dei. Esse processo visa o serviço e, como nos disse Jesus, servindo 
seremos felizes. A segunda indicação do Evangelho aponta para a nossa 
condição de eleitos. “Eu conheço aqueles que escolhi!” (Jo 13, 18). Só vive 
resolvidamente a vocação quem tem certeza dessa eleição. Ele nos amou, nos 
escolheu, nos chamou. Digo que essa convicção garante uma vocação resolvida 
porque a vocação é uma iniciativa de Deus, ou como dizia São João Paulo II, é 
dom e mistério. Esse mistério de nossa eleição parte do conhecimento de Deus 
a nosso respeito. Ele nos conhece, sabe de nós, tem consciência de nossas 
fragilidades, e ainda assim nos escolheu. Saber dessa realidade nos conforta, 
pois sabemos que não estamos à deriva no mar da vocação, o Senhor é 
conosco. Nos conforta saber que na origem desse Seminário está uma escolha 
feita por Deus. Escolhidos, conhecidos e amados!   
 Hoje celebramos a ação de Deus em nosso Seminário no decurso da 
história humana. Recordamos fatos que marcaram nosso kronos e que 
construíram nossa identidade. Calculamos o período de 59 anos de muitos 
acontecimentos. Tempo marcado ora por lutas, ora por vitórias. Tempo que se 
faz lembrar pelas inúmeras dificuldades em ser ter uma casa adequada e 
quantas idas e vindas (Tiradentes, Leite de Castro, Albergue, Juiz de Fora ...). 
Tempos de recursos escassos e de uma vida aos limites da simplicidade. 
Tempos de escassez humana e de apoios tímidos. Mas nessa trama do tempo 
o Seminário soube se reinventar e superar as dificuldades com fé e criatividade. 
Esse tempo que já vai para a maturidade se tornou belo nas alegrias das 
ordenações, nas casas construídas, no clero que hoje serve a essa Igreja 
Particular. Esses fatos nos permitem contar 59 anos cronológicos e celebrá-los. 
No entanto, mais importante e belo é colocar no altar nossa oferta pelo kairós, 
esse tempo oportuno da graça de Deus que estamos vivendo. Cada vida doada 
por essa causa é uma conta a mais nesse rosário que hoje dedilhamos. Bispos, 
padres, seminaristas e leigos, de ontem e de hoje: são os fatos mais importantes 
de nossa história de kairós. Deus seja louvado! 
 “Se sabeis isso e o puserdes em prática sereis felizes!” Que às vésperas 
do Jubileu Adamantino do nosso Seminário possamos encontrar a felicidade no 
serviço dedicado ao Reino. Outrora, nosso patrono São Tiago, descorçoado às 
margens do Rio Ebro com as dificuldades da missão, foi consolado pela materna 
presença da Virgem Maria. Que Ela nos acalente nesses desafiadores 
momentos da vida e nos indique a firmeza do Pilar que é o Cristo e não nos deixe 
desanimar. Viva o nosso Seminário São Tiago! Viva Jesus Cristo! Christum 
ferent! Amém! 
  


