JUBILEU DE OURO
SEMINÁRIO DIOCESANO NOSSA SENHORA MÃE DA IGREJA
ENSINO MÉDIO E PROPEDÊUTICO
DIOCESE DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP
Concurso de Poesias ‘50 anos de História do Seminário Diocesano’
Promoção “Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da Igreja”
REGULAMENTO
I. GERAL
1) As inscrições estarão abertas de 01 de setembro até 31 de dezembro de 2015, para alunos, exalunos e público em geral. Se enviadas pelo correio, a data de remessa (carimbo postal) não poderá
ser posterior ao dia 31 de dezembro de 2015.
2) Cada autor poderá concorrer com até 02 (dois) poemas, inéditos, e em língua portuguesa.
a. A publicação em blogs na Internet não invalida o ineditismo, porém a publicação em livros, jornais
e ou antologias quaisquer, bem como a inscrição simultânea em outro concurso similar, invalidam a
inscrição.
3) O tema das poesias é alusivo à comemoração dos 50 anos de história do Seminário Diocesano
Nossa Senhora Mãe da Igreja.
4) Uma Comissão Julgadora, constituída por 3 (três) membros, selecionará os 3 (três) melhores
trabalhos.
5) Os direitos autorais dos textos são de propriedade de seus autores.
a. Ao enviar sua inscrição para esse concurso, os autores concordam expressamente com a
publicação e divulgação das poesias inscritas em qualquer mídia, gratuitamente, sem prejuízo de seus
direitos autorais.
6) O envio da(s) poesia(s) ao concurso significa inteira e completa concordância, por parte dos
concorrentes, com este Regulamento. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e
Julgadora. As decisões são irrecorríveis.
II. INSCRIÇÕES
1) Para inscrever-se, gratuitamente, o autor deverá preencher o formulário “Ficha de Inscrição”,
contendo:
a. Nome completo
b. Data de nascimento
c. Endereço (Rua, Número, Cidade, CEP, Telefone, E-mail)
d. Se a poesia foi publicada em blog na Internet, informar o nome do blog.
e. Título(s) da(s) poesia(s)
2) Anexar à ficha de inscrição um envelope, sem qualquer identificação do autor, contendo o material
mencionado nos itens “b” e “c” abaixo.

3) As poesias deverão ser enviadas conforme abaixo, para a secretaria do Seminário, Rua Pe. João
Goetz, 514 ou CxP 193, CEP 19.061-460 Jardim Esplanada PRESIDENTE PRUDENTE ,SP:
a. Digitadas em fonte Times New Roman ou Arial, tamanho12, com espaço livre, página tamanho
“A4”.
b. O participante deverá enviar a poesia impressa em papel “A4”, branco, em 4 vias. Para cada poesia
concorrente, uma impressão separada.
c. Também deverá enviá-las num único CD, em arquivos separados, salvos preferencialmente, em
formato “pdf”. Arquivos no formato “.doc” e “.docx” gerados pelo “Microsoft Word”, “OpenOffice”,
“BROffice”, “LibreOffice”, também serão aceitos.
d. O nome do autor não poderá estar mencionado nem na poesia impressa, nem no arquivo
(conteúdo ou nome), nem no CD ou sua capa. Os textos e CDs serão catalogados e indexados, pela
Comissão Organizadora, ou por alguém delegado para esta tarefa, por numeração sequencial para
encaminhamento à Comissão Julgadora.
3) Os participantes receberão comunicado, por e-mail, da confirmação de sua inscrição. Havendo
necessidade serão solicitados a corrigir eventuais irregularidades. Caso o participante não possua email, ele deverá, por sua iniciativa, confirmar se sua inscrição ocorreu efetivamente.
III. PRÊMIOS
1) Haverá premiação para os três melhores trabalhos:
a. 1º lugar: final de semana (sexta e sábado), na Pousada Mãe D´Água em Pres. Epitácio (SP), de
propriedade do Prof. Edgard Castro, para 2 (duas) pessoas.
b. 2º lugar: R$150,00
c. 3º lugar: Kit de artigos religiosos e do Jubileu do Seminário
2) Menção Honrosa para os concorrentes mais jovem e mais velho.
3) Todos os classificados, bem como aqueles contemplados com Menção Honrosa, receberão um
Certificado personalizado de participação.
4) A entrega dos prêmios acontecerá no dia 20/02/2016, sábado, às 9 horas no auditório do
Seminário.
5) No caso do não comparecimento de qualquer dos vencedores no evento da premiação, o prêmio
respectivo deverá ser procurado dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega,
20/02/2016. Findo este prazo o(s) ganhador(es) perderá(ão) o direito ao prêmio.
6) Na cerimônia de encerramento os vencedores do Concurso poderão declamar sua poesia ou, se
desejarem, indicar outra pessoa para fazê-lo.
7) Os resultados do concurso serão publicados na mídia local.
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Se a poesia foi publicada em blog
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blog.
Título(s) da(s) poesia(s)

1)

2)

Explicação Logotipo
Jubileu 50 Anos Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da Igreja
Presidente Prudente-SP
O logotipo foi produzido a partir da fundamentação bíblica de Jo 19, 25-27, em que se lê: “A mãe de Jesus...
estava junto à cruz... Jesus viu a mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: ‘Mulher,
eis aí o seu filho’. Depois disse ao discípulo: ‘Eis aí a sua mãe’. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu
em sua casa”.

1.
O crucifixo em vermelho ao centro plantado sobre o nome da cidade e Diocese de Presidente
Prudente-SP recorda a obra redentora de Cristo Jesus oferecida a esta porção do povo de Deus. O
sacerdote está no mundo para apresentar o plano salvador de Jesus Cristo no anúncio explícito da Palavra e
no testemunho da fé.
2.
A insígnia em azul traz à tona a fecunda presença de Maria na história da salvação e a devoção do
povo brasileiro. Maria está aos pés da cruz. Maria foi chamada a ser Mãe do Filho de Deus e, por ter sido
fiel, Jesus faz dela a Mãe da Igreja, de toda a humanidade, a Mãe acolhedora dos vocacionados. Ela
acompanha com amor os que dizem sim ao chamado de Deus.

3.
O distintivo é formado por três lados que delimitam aspectos do chamado vocacional tendo ao
centro uma cruz em branco fazendo alusão ao mistério pascal, cerne da fé cristã: a ressurreição de Jesus.
Apresenta em si três sinais da Igreja: Igreja como Povo de Deus, seguidores de Jesus; Igreja como
comunidade de batizados que tem Maria como protetora; Igreja Cristo Cabeça, Ele é a Igreja, seu corpo
místico e nós seus membros. Lembra também a Trindade que, tendo assumido, em Cristo, o jeito humano
de ser, dá proteção e expansão à história de salvação da qual fazemos parte com nosso empenho e nossa
busca pelo Reino a exemplo de Maria.

4.
A figura das pegadas, que avançam em direção ao centro da cruz, indica a resposta afirmativa ao
convite que é feito por Jesus Cristo para segui-Lo, amá-Lo e imitá-Lo na caminhada como ministros
ordenados, religiosos ou leigos. A estola é o sinal exterior do sacerdote e representa o serviço para o qual
este foi chamado. A rede com peixes denota a missão de Jesus confiada aos apóstolos e o envio de todos os
batizados, pois a messe é grande e os operários são poucos. O mapa corresponde ao território da Diocese
de Presidente Prudente, de e para onde se dão os passos da formação sacerdotal.
5.
O listel identifica o nome do Seminário: Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da Igreja, e a sua
cor vermelha indica o mártir São Sebastião, padroeiro diocesano.
6.
A indicação jubilar ornamentada na cor dourada traduz os 50 anos de funcionamento desta casa de
formação humana e religiosa.

7.
A numeração, baseada no símbolo matemático do infinito, aconselha a continuidade desta história e
pontua o período do Jubileu: 1966-2016. A coroa, com ramos de oliveira, simboliza a distinção, as dádivas,
os méritos, as conquistas deste tempo, e a esperança. A estrela que brilha, acima ao centro, transmite, num
primeiro momento, o penhor de agradecimento por tantas mãos que construíram; por aqueles que não
mais estão conosco; pelos bispos, padres e reitores; pelos voluntários professores; pelos benfeitores que
estenderam suas mãos; pelo zelo das cozinheiras; pelos alunos que por ali passaram; pelas muitas
dificuldades compartilhadas; pelo toque de Deus em cada vida; pelo carinho de mãos que afagaram dores e
lágrimas; pela oração suplicante ao Senhor da messe; pelo amor derramado em cada pedra edificada; por
tantos chamados e por alguns escolhidos; e, pelos que comemoram os 50 anos do Seminário Diocesano. A
estrela sinaliza também a súplica elevada ao céu, destino eterno do cristão, clamando força, perseverança e
luz.
Todo o logotipo quer representar para este Jubileu que uma caminhada vocacional se inicia com o batismo
e leva a uma entrega radical, cujo caminho é a cruz. A cruz posta como sinal de unidade na caridade. No
caminho do seguimento de Cristo, a cruz não é opção, mas condição essencial: “Se alguém quer me seguir,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e me siga” Mt 16, 24. Não existe Cristo sem cruz, portanto, não pode
haver verdadeiro seguimento de Cristo, verdadeira vocação sem o “tomar a cruz”. Quer ser expressão da
doação de Maria aos pés da cruz, o modelo perfeito de seguimento vocacional, a fim de que todo
vocacionado seja servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. “Enviai, Senhor,
operários para a vossa messe!” Mateus 9, 35-38. Chama-me e me envia, Senhor!

