
DOCUMENTAÇÃO ACERCA DO SEMINARIO BRASILEIRO 

Carta Circular do Sr. Nuncio Apostolico 

Rio de Janeiro, em 24 de Outubro de 1927. 

            Exmo. e Revmo. Senhor: 

 Desde o inicio de seu glorioso Pontificado o Santo Padre Pio XI tem os olhos voltados para 

esta nobre Nação Brasileira, de grande futuro para a vida catholica. E justamente para accelerar tal 

futuro, Sua Santidade ardentemente deseja que em Roma, na Cidade Eterna, consagrada pelo 

sangue dos Principes dos Apostolos e pela gloriosa phalange de tantos santos martyres, tenha o 

Brasil quanto antes um Seminario proprio, destinado a reunir jovens de escol d’esta grande 

Republica que aspiram ao sacerdocio. 

 Esta a boa nova que, em cumprimento de ordens recebidas do Emmo. Sr. Cardeal Bisleti, 

Prefeito da Sagrada Congregação dos Seminarios e das Universidades, tenho a honra e a felicidade 

de dar a V. Excia. Revma., ainda no começo de minha missão nesta terra de Santa Cruz: boa nova 

que me abre o coração ás mais lisongeiras esperanças e que sem duvida alguma será acolhida com 

immensa satisfação tambem por V. Excia. em vista das vantagens que resultarão para a Egreja neste 

Paiz de um Instituto de tal genero collocado á sombra da Cathedra de São Pedro e destinado a 

produzir, com o auxilio divino, os mais ubertosos e consoladores fructos. 

 Sua Santidade entende que obra de tamanho alcance deve ser considerada urgente e da mais 

impellente necessidade. Por este motivo estou certo de que V. Excia., sempre notavel em adherir á 

Santa Sé Apostolica, não hesitará em prestar seu valioso apoio e imprescindivel cooperação para 

dar vida a empreendimento tão grandioso e providencial penhor de um porvir grande e feliz para a 

Egreja de Deus em tão esperançosa  Republica. 

 De boa vontade promptifico-me para receber a adhesão de V. Excia., e faço sinceros votos 

para V. Excia. pessoalmente e quanto antes se regosije em recolher copiosos fructos de uma obra á 

qual tanto se devotou. 

 Aproveito do agradavel ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos de minha profunda 

consideração com que sou – de V. Excia. Revma. humilde servo em Jesus Christo. 

    

Bento, Arcebispo de Cesarea. Nuncio Apostolico. 


