
 

  
 
 

 
INÍCIO DO ANO LETIVO 2011 NO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ DE CRATO. 

 
 

 
por Pe Norbayro Londoño, p.s.s. 
 
 
Início do ano letivo 2011  
  
Aos 30 de janeiro de 2011, ao longo do dia, ocorreu o retorno dos seminaristas ao 
Seminário Diocesano São José de Crato para o ano formativo corrente. Contando com 
65 seminaristas das dioceses de Crato e Iguatu, Estado do Ceará, de Cajazeiras, 
Estado da Paraíba, e de Petrolina e de Salgueiro, Estado do Pernambuco, as 
atividades do semestre se iniciaram na segunda-feira com a Santa Missa, que se deu 
ás 7h30min. Os estudantes do curso de filosofia, na Faculdade Católica do Cariri, 
iniciaram suas aulas neste dia, às 7h45min, enquanto que os de teologia só deram 
início às aulas no dia seguinte. Já os alunos do Propedêutico, este ano, em número de 
11, farão seu processo formativo na paróquia de Santo Antônio de Barbalha, sob a 
direção do Padre Aldizio Nunes. Às 15h00min ocorreu reunião por comunidades de 
vida, sendo ao todo cinco grupos. A seguir procedeu-se à primeira assembléia do ano, 
sob a presidência do reitor, Padre Norbayro Londoño, em que foram dadas algumas 
orientações e se dividiram as funções dos seminaristas para as atividades e serviços 
da Casa. 
  
Abertura do ano acadêmico 2011  
  
No dia 1º de fevereiro de 2011, às 9 horas da manhã, ocorreu na Sala Magna do 
Seminário Diocesano São José, a abertura do ano acadêmico com a aula inaugural, na 
qual se fizeram presentes alunos dos cursos de Filosofia e Teologia, contando com a 
presença de seminaristas, religiosos e leigos, além de professores da Faculdade 
Católica do Cariri. Fizeram-se presentes à solenidade os membros da equipe de 
formadores do Seminário de Crato entre os quais o Reitor, Padre Norbayro Londoño, o 
Vice-reitor, Padre galo Sanchez, e o padre Carlos Ballén, o qual, tratando do itinerário 
espiritual do padre Jean-Jacques Olier, fundador da Companhia dos Padres de São 
Sulpício, iniciou o ciclo de palestras. Também houve a presença do Monsenhor Mattioli 
e do Padre Aldizio. O encontro contou também com a participação do Bispo Diocesano 
de Crato, Dom Fernando Panico, que proferiu a segunda palestra. O tema tratado foi o 
da beleza e do belo, assunto este, nas palavras dele um tema sempre debatido ao 
longo da história da Igreja, mas que tem ganhado ênfase nos últimos tempos com 
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inúmeros teólogos, entre os quais o Santo Padre o Papa Bento XVI. A Beleza de Deus, 
enquanto algo que nos deve causar fascínio é tema recorrente na liturgia, sobretudo na 
das Igrejas orientais. Experimenta-a, sobretudo, o contemplativo. Devemos irradiar em 
nós a beleza do Cristo, o que implica em deixar transparecer o rosto de Deus, que é 
ternura e misericórdia. Dom Fernando encerrou assim sua palestra, recordando uma 
participação sua enquanto ainda era seminarista, num Sínodo ao qual se fez presente 
o Papa João XXIII citando que se deve buscar Cristo nos livros; e, por fim, exortou 
todos os presentes a fazer com que o amor norteie todas as nossas buscas. 
A seguir, ocorreu, por volta das 11 horas, a Celebração Eucarística, na qual vários 
seminaristas de Diocese de Crato receberam ministérios. A saber, ministério de Leitor: 
Aureliano Gondim, Francisco Erivano Clemente, Ismael Evangelista, José Máximo 
Ramalho e Paulo Sérgio da Silva, e o ministério de Acólito: Arileudo Machado, 
Aureliano Gondim, Cícero José da Silva, Cícero Luciano Lima, Geogerlânio de Brito, 
Reginaldo Pedro e Tales Eduardo Figueiredo. Finalizando as atividades, ocorreu o 
almoço festivo. 
 

 
Comunidade do Seminário São José de Crato (2011). 

 
 
Retiro Espiritual do inicio do ano 2011 
  
Na quinta-feira, 10 de fevereiro, às 18h00min, deram-se início ao retiro espiritual do 
seminário, que teve por pregador o padre Juan Diego Giraldo e se realizou no centro 
de Expansão Dom Vicente de Paulo Araújo Matos, da Diocese de Crato. O tema que 
foi tratado foi o encontro com Cristo e se iniciou com a oração das vésperas e o 
jantar. O retiro também contou com a participação do propedeutas. Às 20h00 houve 
uma breve exortação a entrar no espírito do retiro. Na sexta-feira, o dia de retiro iniciou-
se com a Santa Missa junto com a oração das laudes, em memória a Nossa Senhora 
de Lourdes. A primeira parte da Palestra sobre o tema encontro de Jesus com Zaqueo 
foi às 9h00min e a seguir houve tempo para meditação. A segunda parte da meditação 
sobre o encontro de Zaqueo com Jesus. Às 18h00min houve as vésperas solenes em 
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honra á virgem de Lourdes, presidida pelo diácono Emanuel e logo após o jantar. O 
momento penitencial ocorreu às 20h00min; sob a presidência do padre Norbayro, 
houve leituras da Sagrada Escritura, cantos penitenciais e aspersão com água benta; a 
seguir houve confissão. O sábado, dia 12, seguiu os mesmos horários. O tema tratado 
neste dia foi o encontro de Jesus com a Samaritana. À noite foi exibido um 
documentário sobre a vida do Papa João Paulo II. O Domingo, dia 13, iniciou-se com a 
oração das laudes, às 7h00min. Às 8h00min houve a reflexão final, que tratou do 
encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Às 11h00min ocorreu a Celebração 
Eucarística presidida pelo bispo diocesano Dom Fernando Panico na qual ele lembrou 
a todos a necessidade do retiro como experiência de quem sobe ao monte para fazer a 
experiência de Deus e aí conseguir forças para a caminhada e a seguir retornar às 
atividades habituais. Por fim ocorreu o almoço, ao final do qual todos retornaram ao 
seminário. 
  
Festa solene do Padroeiro São José 
  
Na segunda-feira, dia 14 de fevereiro, ocorreu às 16h00min a assembléia. Na 
oportunidade foi tratado de questões acerca da festa de São José, patrono do 
Seminário, para o ano de 2011 que  este  ano terá a novidade de ser organizada pelos 
seminaristas e não pela paróquia a qual pertence à capela do Seminário. Na festa 
ocorrerão caminhadas, missas nas comunidades, missões e exercícios espirituais do 
dia primeiro ao dez e nove de Março.  
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