
 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO NO SEMINÁRIO MAIOR DE BRASÍLIA. 
 
 
 

 
por Pe. Marco Antonio Forero, p.s.s. 
 
 
 
O nosso ano letivo teve início com o planejamento de todo o conselho durante os dias 
02 ao 04 de fevereiro de 2011. Tivemos como ponto de partida o estudo das Novas Di-
retrizes para a Formação dos Presbíteros no Brasil. Foram avaliadas, planejadas e pro-
jetadas cada uma das dimensões da formação, antes de se proceder qualquer ativida-
de. Nesse interim, foi também de grande valia a colaboração da Sra. Priscila Costa, 
psicóloga, que dirigiu aos formadores, em acurada reflexão, o tema da Área Humano-
Afetiva sobre o desenvolvimento psicológico da pessoa humana, referente à sexualida-
de, afetividade e sua influência na construção de relacionamentos. 
 
Neste ano de 2011 contamos 
com 87 seminaristas proveni-
entes das dioceses de Brasília, 
Formosa, Luziânia, Jataí, Uru-
açu e Santíssima Conceição 
do Araguaia. As atividades pa-
ra toda comunidade tiveram i-
nício com o retiro espiritual, 
cujo pregador foi Dom José 
Chaves, bispo emérito de Uru-
açu. Posteriormente, realizou-
se o planejamento comunitário 
(formadores e formandos), en-
tre os dias 14 e 15 de fevereiro. Esse planejamento consistiu em conhecer e trabalhar 
as Novas Diretrizes para a Formação dos Presbíteros no Brasil em cada uma das di-
mensões, avaliando, por turma acadêmica, o desenvolvimento delas desde o ano ante-
rior e projetando-as com atividades concretas para este ano. 
 
No dia 16 de fevereiro, para honra de nossa instituição, a aula inaugural se deu com o 
tema “A ausência da filosofia e da teologia no cotidiano”, por meio de palestra ministra-
da pelo Prof. Phd. Luiz Henrique Cascelli de Azevedo, docente de nosso seminário. Pa-
ra alegria de todos, também nesse dia presidiu a Santa Missa Dom José Freire Falcão, 
cardeal emérito de Brasília. 
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Com um duplo sentimento, alegria e nostalgia, despedimos de Dom João Braz de Aviz, 
arcebispo desta Arquidiocese. Sentimos alegria por ter sido ele nomeado prefeito para 
a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apos-
tólica e nostalgia pela perda de nosso mestre, pai e pastor. 
 
No dia 05 de março, chegou à nossa comunidade o Pe. Juan Elías Muñoz, p.s.s., para 
completar o nosso corpo de formadores. 
 
No dia 19 de março, Solenidade de São José, nossa comunidade encheu-se de júbilo 
pela presença do Eminentíssimo Cardeal Dom Raymundo Damasceno, que presidiu 
para nós a eucaristia em ação de graças por sua trajetória vocacional, que se confunde 
com a história da própria Arquidiocese de Brasília; por sua nomeação ao colégio cardi-
nalício e pelo 43o aniversário de sua ordenação sacerdotal. 
 
 

 
 
 
Para a alegria de toda a comunidade já tivemos a visita com a celebração eucarística 
do nosso novo Administrador Apostólico Dom Waldemar Passini Dalbello. 
 
A equipe de formadores do seminário está composta pelos padres: 
 

 Pe. Marco Antonio Forero, p.s.s. - Reitor  
 Pe. Oscar Duque Estrada, p.s.s. - Resp. Vida Espiritual  
 Pe. Gustavo Ángel Sánchez, p.s.s. - Resp. Vida Comunitária  
 Pe. Juan Elías Muñoz, p.s.s. - Secretário Acadêmico  
 Pe. Paulo Batista, Dioc. Uruaçu - Resp. Vida Litúrgica  
 Pe. Valdinei Barbosa, Dioc. Brasília - Resp. Vida Pastoral  
 Pe. Eduardo Peters, Dioc. Brasília - Ecônomo  
 Pe. Miguel Alon, Dioc. Brasília - Reitor Ano Propedêutico  
 Pe. Carlos Roberto, Dioc. Brasília - Diretor Ano Propedêutico  
 Pe. Rodrigo Vieira, Dioc. Brasília - Secretario do Conselho 
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