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Papa

Guardiões da Igreja: em maio, Francisco pede orações pelos diáconos

•Em O Vídeo do Papa” de maio, o Papa Francisco coloca em destaque uma figura especial

dentro do clero: os diáconos. E pede que rezemos para que eles “sejam um sinal vivificante

para toda a Igreja”.

•Cidade do Vaticano

•Pelos diáconos, guardiões do serviço da Igreja: por esta intenção, o Papa Francisco pede as

orações dos fiés neste mês de maio.

•No vídeo produzido mensalmente pela Rede Mundial de Oração do Papa, Francisco afirma

que “os diáconos não são sacerdotes de segunda categoria”. Pelo contrário, “formam parte

do clero e vivem sua vocação em família e com a família”.

Os diáconos se dedicam ao serviço dos pobres e são “os guardiões do serviço na Igreja”.

“Rezemos para que os diáconos, fiéis ao serviço da Palavra e dos pobres, sejam um sinal

vivificante para toda a Igreja.”

O ministério eclesiástico, que é o ministério dos homens dedicados ao serviço de Deus,



Papa
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compreende três graus do sacramento da Ordem sacerdotal: os bispos, os presbíteros e os

diáconos.

“Os diáconos participam de uma maneira especial da missão e da graça de Cristo. O

sacramento da Ordem os marca com um selo (caráter) que ninguém pode fazer desaparecer e

que os configura com Cristo, que se fez ‘diácono’, isto é, servo de todos.”

A palavra grega diakonia significa serviço, e este é o espírito que os define em sua função:

eles auxiliam no serviço da Palavra, no serviço da liturgia e no serviço aos mais pobres e

desfavorecidos. Nas palavras do Papa: “Eles estão dedicados ao serviço dos pobres que

carregam em si a face do Cristo Sofredor”.

Antes da ordenação sacerdotal, os padres são ordenados diáconos em vista do serviço

comunitário. Há também os diáconos permanentes, que vivem segundo o carisma e a vocação

de servir os outros, são casados e vivem “sua vocação em família e com a família”. Hoje são

mais de 46 mil em todo o mundo.

Dicaconato e promoção da ecologia integral

O Pe. Frédéric Fornos S.J., diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa (inclui o

MEJ - Movimento Eucarístico Jovem), lembra que “Jesus, nas suas últimas horas com seus

discípulos, revelou-se como servo de Deus por excelência. Suas últimas palabras,

concretizadas com o gesto de lavar os pés aos seus discípulos, revelam-no assim no

Evangelho segundo São João. Foi seu testamento. Ele se revela como o Servo sofredor (cf. Is

52,13–53,12). Toda sua vida foi serviço, serviço aos mais pobres e vulneráveis. Jesus entende

sua vida assim, como diz São Mateus: “o Filho do homem não veio para ser servido, mas para

servir e dar sua vida como resgate por muitos” (Mt 20, 17-28).

O Sínodo dos Bispos para a Amazônia, no nº 104 de seu Documento Final, diz claramente: “O

diaconato de hoje deve também promover a ecologia integral, o desenvolvimento humano, a

pastoral social, o serviço dos que se encontram em situação de vulnerabilidade e pobreza,

configurando-o ao Cristo Servo, tornando-se uma Igreja misericordiosa, samaritana, solidária e

diaconal”.

Rezemos, como Francisco nos convida em “O Vídeo do Papa”, para que todos os diáconos,

“fiéis ao serviço da Palavra e dos pobres, sejam um sinal vivificante para a Igreja”.

Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-05/papa-francisco-intencao-oracao-maio-diaconos.html

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-05/papa-francisco-intencao-oracao-maio-diaconos.html
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A oração do Papa Francisco: Maria, nós nos entregamos a Ti

Papa

Numa videomensagem, o Papa pede à Virgem Milagrosa do Santuário de Castel di Leva

“proteção” neste momento de emergência devido ao corona vírus.

A Oração do Papa

Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós

nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste associada à dor de Jesus,

mantendo firme a Tua fé. Tu, Salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos

a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração

possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos

conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou

sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da

Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém. Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe

de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de

todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada.

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-03/coronavirus-papa-francisco-reza-nossa-senhora-divino-amor.html

Nossa Senhora do Divino Amor
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Diretório para Catequese

Igreja

•O Conselho Pontifício para promoção da Nova Evangelização

•O novo Diretório para a Catequese publicado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da

Nova Evangelização este 25 de junho no Vaticano, enfatiza o trabalho de evangelização no

mundo digital e nas redes sociais, enfatiza o papel do ensino da Igreja no campo da bioética,

esclarece o tema da ideologia de gênero e anima os católicos a redobrar esforços na

pastoral para migrantes e no trabalho em favor do meio ambiente.

•Aprovado pelo Papa Francisco e assinado pelo Arcebispo Rino Fisichella e José Octavio

Ruiz Arenas, respectivamente presidente e secretário do Pontifício Conselho para a

Promoção da Nova Evangelização, o Diretório para a Catequese substitui o “Diretório geral

para a catequese”, publicado em 1997.

•Na página 41 o documento fala sobre o Diácono na Catequese, compilada abaixo.
•Fonte: ACI Digital
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Depois de expor o sentido e a importância do silêncio na Liturgia em geral, vejamos agora o

silêncio na Celebração da Eucaristia. Vamos restringir-nos aos momentos de silêncio

explícito.

A Instrução Geral sobre o Missal Romano diz: “Oportunamente, como parte da celebração,

deve-se observar o silêncio sagrado. A sua natureza depende do momento em que ocorre

em cada celebração. Assim, no ato penitencial e após o convite à oração, cada fiel se

recolhe; após uma leitura ou a homilia, meditam brevemente o que ouviram; após a

comunhão, enfim, louvam e rezam a Deus no íntimo do coração. Convém que, já antes da

própria celebração, conserve-se o silêncio na igreja, na sacristia, na secretaria e mesmo nos

lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizarem

os sagrados mistérios” (n. 45).

Desta orientação geral decorrem algumas observações quanto ao silêncio. Trata-se de um

silêncio sagrado, feito oração, portanto, cheio de Deus. Faz parte da celebração. Pede-se

silêncio, mesmo antes do início da celebração. O silêncio é visto como preparação para

realizar os sagrados mistérios. O silêncio adquire sentidos diversos, conforme os momentos

da celebração.

“Momentos de silêncio na Santa Missa”
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“Momentos de silêncio na Santa Missa”

Acompanhemos, agora, os momentos de silêncio na Missa, parte por parte.

Antes do início da celebração: – Na igreja, na sacristia, na secretaria e nos lugares mais

próximos. O espaço da celebração, a igreja, convida ao silêncio, ao recolhimento, ao

encontro com o Sagrado. Todos aí se encontram para realizar os sagrados mistérios. Os fiéis

podem prepara-se com uma visita ao Santíssimo, com a oração de uma Hora do Oficio

Divino ou mesmo o Rosário. A pessoa pode se recolher na recitação de algum salmo ou de

outras orações de Manuais, como o “Livro de Orações do Cristão Católico” ou ainda pela

meditação. Importa dispor-se para a realização dos mistérios.

Antes do Ato penitencial: – Trata-se de um silêncio de recolhimento, fazendo um exame de

consciência e colocando-se como pobre e necessitado diante de Deus.

Antes da Oração do dia ou da Oração depois da Comunhão: – É também um silêncio de

recolhimento. Os fiéis são convidados a tomarem consciência de que estão na presença de

Deus e a formularem interiormente os seus pedidos (cf. n. 54).

Na Liturgia da Palavra: – A Instrução Geral diz: “A Liturgia da Palavra deve ser celebrada de

tal modo que favoreça a meditação; por isso deve ser de todo evitada qualquer pressa que

impeça o recolhimento. Integram-na também breves momentos de silêncio, de acordo com a

assembleia reunida, pelos quais, sob a ação do Espírito Santo, se acolhe no coração a

Palavra de Deus e se prepara a resposta pela oração. Convém que tais momentos de

silêncio sejam observados, por exemplo, antes de se iniciar a própria Liturgia da Palavra,

após a primeira e a segunda leitura, como também após o término da homilia” (n. 56).

Quanta coisa a ser cultivada! O silêncio no início da proclamação da Palavra praticamente

ainda não é observado.

Antes e depois da Comunhão: – Sim, também antes. Enquanto o sacerdote se prepara

com uma oração em silêncio, os fiéis fazem o mesmo, rezando em silêncio (cf. n. 84). Já o

descobrimos? É um verdadeiro jejum pelo qual a gente renuncia a tudo que não é Jesus

Cristo, fazendo espaço para o Pão descido do céu. Ocorre entre o Cordeiro e a sua

apresentação.

A resposta às Preces: – Após cada invocação, a resposta orante pode ser por breve

silêncio.

Depois da Comunhão: –

Após a Santa Comunhão

recomenda-se um momento

de oração silenciosa, oração

do coração, oração de

comunhão, de adoração, de

louvor e agradecimento.

https://franciscanos.org.br/vidacrista/especiais/gotas-de-liturgia/#gsc.tab=0

https://franciscanos.org.br/vidacrista/especiais/gotas-de-liturgia/#gsc.tab=0
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Diáconos usam Redes Sociais para Evangelizar

Neste tempo em que os fieis estão privados da participação presencial nos eventos

paroquiais, diocesanos, nos encontros de formação, nas reuniões das pastorais, nas ações

sociais em que pessoalmente se faziam presentes, na celebração da Santa Missa, as redes

sociais sugiram como uma opção maravilhosa de Evangelização e de fazer a Igreja presente

na vida dos fieis. Alguns Diáconos do Regional Leste 1 estão utilizando esses recursos para

levar a Palavra de Deus aos lares, a vida dos fieis.

Veja algumas iniciativas que estão sendo realizadas no Regional Leste 1:

Diocese de Petrópolis

O diácono Joel Freitas está

apresentando todas as segundas

feiras, às 19h30, na rádio Du Povo,

que faz suas transmissões pelo

Facebook, o programa “Jesus entra

na minha casa”.

Sempre com um convidado o diácono

conduz momentos de oração, de

leitura e meditação da Palavra Deus,

além de tocar seu violão e cantar ao

vivo.

De terça feira a sexta feira, às 20h30,

a oração do terço e rezada pelo

diácono no Facebook.
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Notícia

Diáconos usam Redes Sociais

Diocese de Petrópolis´- Retiro pelas Redes Sociais

.Devido a pandemia do Corona Vírus, o retiro anual dos diáconos da Diocese de Petrópolis,

que aconteceria no final do mês de Março, foi suspenso. Como ainda não se tem uma

previsão para a volta dos encontros/retiros, a Comissão Diocesana dos Diáconos

Permanentes realizou durante o mês de Julho um retiro pelas redes sociais com os

Diáconos da Diocese e os Candidatos ao Diaconado Permanente. O “Retiro em casa”,

assim chamado pelo Pe. Francisco Faus, que foi quem apresentou as palestras, tendo cada

uma o tempo de 30 minutos, foi realizado pelo Google Meet, sempre às 21h30. Ao final da

palestra um diácono rezava junto com todos a Liturgia das Horas e dava a benção final.
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Diáconos usam Redes Sociais

Diocese de Petrópolis´- Retiro pelas Redes Sociais

.As palestras foram todas apresentadas pelo Pe. Francisco Faus com os seguintes

temas:

•1ª Palestra – Samaritana - https://www.youtube.com/watch?v=HM7makts5Dk

•2ª Palestra – Jovem Rico - https://www.youtube.com/watch?v=uQIM7QVkdEc

•3ª Palestra – Virtudes - https://www.youtube.com/watch?v=riXESgFYqfA

•4ª Palestra – Filho Pródigo - https://www.youtube.com/watch?v=K38r1c503E0

•5ª Palestra – Marta e Maria - https://www.youtube.com/watch?v=4N3AmKVd_To

•6ª Palestra – Lázaro - https://www.youtube.com/watch?v=KDmy4IRwi-Y

•7ª Palestra – Pedro - https://www.youtube.com/watch?v=CwnOpwn4Lbs

•8ª Palestra – Apóstolos - https://www.youtube.com/watch?v=-gph5ag0eEc

•9ª Palestra – Ressuscitado - https://www.youtube.com/watch?v=utYj-GYedSc

•10ª Palestra – Nossa Senhora - https://www.youtube.com/watch?v=0Jg2YAnc7cs

https://www.youtube.com/watch?v=HM7makts5Dk
https://www.youtube.com/watch?v=uQIM7QVkdEc
https://www.youtube.com/watch?v=riXESgFYqfA
https://www.youtube.com/watch?v=K38r1c503E0
https://www.youtube.com/watch?v=4N3AmKVd_To
https://www.youtube.com/watch?v=KDmy4IRwi-Y
https://www.youtube.com/watch?v=CwnOpwn4Lbs
https://www.youtube.com/watch?v=-gph5ag0eEc
https://www.youtube.com/watch?v=utYj-GYedSc
https://www.youtube.com/watch?v=0Jg2YAnc7cs
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Serviço a Caridade

No dia 13/06, na diocese de Nova Friburgo, o diac. Enio participou junto com a escritora

Conceição de Maria do atendimento aos moradores de rua. Foram distribuídos kits de higiene

pessoal para uso e prevenção ao Covid 19, tais como, álcool gel, sabonete, pasta de dente,

máscara fácil e uma poesia. Ainda, com venda do livro, no mês de maio, da escritora

Conceição de Maria foi servido água, refringente, café com leite e pães. (Fonte: Diácono Enio)

Notícia

Diocese de Nova Iguaçu - Retiro pelas Redes Sociais

Diáconos da Diocese de Nova Iguaçu estão realizando encontros pelas redes sociais às 3as

e 5as 20h, com partilha de vida e formação permanente. No momento estão estudando o

Doc 109 - Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja. Acontece também, pelas redes

sociais, nas 4as feiras, às 19h os encontros de formação da escola diaconal sempre com um

Diácono convidado, que conduz o encontro. (Colaboração: Diácono Edilson Ventura)

Diáconos

Candidatos
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Nova Identidade Diaconal 

A CND iniciou o processo de filiação para os Diáconos que ainda não são filiados e também

a possibilidade de fazer a 2ª via da carteira (novo modelo).

Segue o link para acessar o site e fazer a filiação a CND. - http://cnd.org.br/como-filiar-se

CND



Informação

A Assembleia Geral de Diáconos, ocorrida em Itaici em fevereiro de 2003, estabeleceu

como meta para a diretoria nacional, entre outras, a necessidade de prover recursos

suficientes para a manutenção da CND.

A Diretoria Regional está levantando também diversas possibilidades para angariar fundos

de modo a viabilizar a continuidade dos trabalhos e participação do Regional Leste 1 nas

suas atribuições e participação nos Eventos Convocatórios da Comissão Nacional dos

Diáconos.

Dependemos, exclusivamente, das contribuições dos diáconos de toda regional, que devem

ser depositadas na conta corrente abaixo e o comprovante enviado para o Tesoureiro para

controle dos pagamentos. Ratificamos que a contribuição por diácono é de 2% sobre o

salário mínimo/mês.

Os valores deverão ser depositados na Conta da CRD cujos dados são os seguintes:

# # #      VALOR MENSAL por diácono a partir de 2020 : R$ 20,90 # # #    

sendo 50% para CRD e  50% para CND.

- Efetuar depósito mensal (até o dia 10 do mês seguinte)

Envie comprovante de pagamento p/ Diac. Jorge Francisco Jorge ( jorgefjorge@bol.com.br )

Tesoureiro)

Para Identificação dos Diáconos das Dioceses a cada deposito deverá ser acrescido ao

valor depositado os centavos de acordo com a Codificação abaixo:

Rio de Janeiro = XX,10 Petrópolis = XX,50

Ord. Militar  =   XX,15 Caxias = XX,60

Niterói = XX,20 Nova Iguaçu = XX,70

Campos = XX,30 Itaguaí  = XX,80

Adm. Apostólica  =  XX,35 Volta Redonda B.Pirai = XX,90

Nova Friburgo = XX,40

Banco Itau - Conta Corrente: 98551-2 - Agência: 0201

FAVORECIDO : MITRA DIOCESANA DE NOVA IGUAÇU  - CNPJ.: 28666428005741

Informando sobre a contribuição de cada Diácono 

para CRD Leste-1 e CND
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