






Pág. 79

SEMINÁRIO MAIOR IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA











































         .





56.



















































entação para nossas vidas, para que a vida familiar vá se cons-
truindo dia após dia, nos pequenos gestos de carinho e amor,



Casa Comum, rezemos: 
(Outros pedidos espontâneos)

















































O Seminário Maior Imaculado Coração de Maria foi instalado no 
dia 09 de Agosto de 1992 por Dom Geraldo Majela de Castro, 
OPraem, então bispo diocesano de Montes Claros. Sua 
implantação trouxe esperança, pois possibilitou a formação de 
presbíteros conforme a realidade local.

Com a criação da Província Eclesiástica em 25 de abril de 2001, 
composta pelas dioceses de Montes Claros, Januária, Janaúba e 
Paracatu, uma nova página foi escrita na história do Seminário 
que até então acolhia apenas os seminaristas de Montes Claros. 
Por um acordo entre o Arcebispo Metropolitano, Dom Geraldo 
Majela e os demais bispos diocesanos Dom Anselmo Müller 
(Januária), Dom José Mauro (Janaúba) e Dom Leonardo 
Miranda (Paracatu) o Seminário Maior Imaculado Coração de 
Maria passou a abrigar a formação dos padres de toda a nova 
Província Eclesiástica. Em 2019, o Seminário Maior acolheu 
todos os seminaristas da Arquidiocese de Montes Claros e da 
Diocese de Janaúba. Acolheu, também um seminarista de 
Januária e três de Paracatu. Estas duas dioceses mantém o 
acompanhamento de seminaristas em outros seminários.

O Seminário está sediado em Montes Claros, aos pés da Serra do 
Mel (Rua Reino Unido, 53, Bairro Ibituruna). Edificado com a 
ajuda de muitos colaboradores, possui significativas 
instalações: dormitórios, salas de aula, refeitório, área de lazer, 
biblioteca, sala TV e de informática.  Dentre elas destaca-se a 
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Capela Novo Milênio inaugurada em 2003, que com a sua 
arquitetura moderna chama a atenção de todos que passam 
pelo nosso seminário.

Desde sua criação em 1992, zelaram pela função de Reitor o 
Monsenhor Silvestre José de Melo (1992-1995 e 2005 até a 
presente data) e o Monsenhor José Osanan de Almeida Maia 
(1995-2004). 

Esta casa de formação presbiteral, visa formar homens de Deus, 
capazes de serem discípulos-missionários com coração 
disponível a pastorear ao povo de Deus, sendo especialmente 
no Norte e Noroeste de Minas sinais luminosos da presença de 
Cristo Bom Pastor.

Atualmente, o processo formativo se desenvolve em quatro 
etapas: 1ª. Etapa – Acompanhamento Vocacional, realizado 
pelo SAV (Serviço de Animação Vocacional) de cada diocese, 
tendo em vista ajudar aos jovens no processo de discernimento 
vocacional; 2ª. Etapa – Ano Propedêutico, sob responsabilidade 
de cada diocese; 3ª. Etapa é dos estudos filosóficos (ou do 
discipulado) com duração de aproximadamente três anos. E a 
4ª Etapa, dos estudos teológicos (ou da Configuração) com 
duração de aproximadamente quatro anos. As duas últimas 
etapas acontecem no Seminário Maior Imaculado Coração de 
Maria. 

Tendo parceria firmada com o ISTA, no ano de 2017, para que os 
cursos de Filosofia e Teologia fossem reconhecidos pelo MEC, o 
Seminário em mais de 25 anos de história já preparou mais de 
150 presbíteros para diversas (Arqui) dioceses, incluindo boa 
parte do clero da Província Eclesiástica de Montes Claros. 

Rezemos pelas vocações, pedindo ao Senhor da messe e pastor 
do rebanho que chame santos e dignos ministros para o serviço 
nas Igrejas Locais de Montes Claros, Janaúba, Januária e 
Paracatu. E apoiemos as iniciativas de cada diocese para a 
manutenção da formação presbiteral.
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Conselho de formação:

Reitor: Mons. Silvestre José de Melo

Vice-Reitor e Diretor da Faculdade de Filosofia e Teologia: Pe. 
Harlley Caldeira Mourão

Formador do Propedêutico: Pe. Alan Sávio da Silva Veloso

Responsável pela Dimensão Espiritual: Pe. Gledson Eduardo de 
Miranda Assis

Endereço: Rua Reino Unido, 53, Bairro Ibituruna

CEP.: 39401-346 – MONTES CLAROS-MG

Tel.: (38) 3214-7169

E-mail: seminariomaior@hotmail.com
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