
Veja mais novidades em nosso site: www.cnd.org.br
Facebook: https://www.facebook.com/Comissão-Nacional-dos-Diáconos

Órgão Informativo da Comissão Nacional dos Diáconos - CND
Ano XIII - Nº 146 - Agosto/2018

Veja ainda nesta edição:
* Mensagem do Presidente da CND,
Diácono Zeno Konzen

* Notícias dos Regionais
* Mensagem do Papa Francisco
* Artigo do Diácono Alberto Magno

A Diocese de Joinville, Santa Catarina, viveu dia de intensa alegria
com a solene Celebração Eucarística com Ordenação Diaconal, que aconte-
ceu no dia 10 de agosto, Festa de São Lourenço, diácono e mártir, na Catedral
São Francisco Xavier de Joinville.
 Dom Francisco Carlos Bach, bispo diocesano, impôs as mãos e or-
denou diáconos permanentes os leitores e acólitos: Jaime Kuhnen, Amaril-
do de Souza, Darci Deodato da Rocha, Fabiano de Borba, Jeferson Petris,
Décio Luiz Góes, Valdecir Neitzel, Vilardi Nascimento, Jair Gregório,
Roberto Rivelino Petroski e Almir Vergilino Alves. Famíliares e amigos
dos ordenados, presbíteros, diáconos e religiosos participaram da solene ce-
lebração. (Colaboração: Diácono Jair Gregório)

Joinville ganha novos diáconos permanentes Diocese de Amparo ordena dez diáconos

 Sob a imposição das mãos do bispo diocesano, Dom Luiz Gonzaga
Fechio, foram ordenados no dia 10 de agosto, Festa de São Lourenço, diácono
e mártir, dez diáconos permanentes para a Diocese de Amparo. Momento de
muita alegria e graça pela valiosa vocação destes homens, nascida no seio da
família, dom de Deus. A Solene Celebração ocorreu na Matriz Santa Maria,
em Jaguariúna, e contou com grande número de fi éis, padres, diáconos, semi-
naristas e religiosas. Esteve presente o diácono permanente Zeno Konzen,
presidente da Comissão Nacional dos Diáconos.
 Foram ordenados: Ademir Marcelo Ferrarin, Adilson Rossi,
João Guerino Khouri, José Benedito Rodrigues, Luiz Aparecido da Silva,
Luiz Carlos Biazotto, Nivaldo Bonomelli, Pedro Geraldo Mengalli Brot-
to, Reginaldo de Lima e Sandro Roberto.

O diácono João Guerino Khouri fez os agradecimentos em nome
dos ordenados ao fi nal da Celebração: “Nesta noite feliz em que recebemos da
Igreja a graça da Ordenação Diaconal ecoa em nossos corações um profundo
sentimento de gratidão e ternura. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por
nos ter chamado e escolhido para essa gratifi cante missão de sermos servi-
dores na Igreja confi gurados ao Cristo Servo. Nossa gratidão à família, ao
bispo diocesano, aos formadores, ao padre Tarlei Navarro Pádua Souza, Dire-
tor da nossa Escola Diaconal Santo Efrém, ao Padre Ildefonso Ribeiro Luz,
Vice Diretor e ao Diácono Zeno Konzen, Presidente da Comissão Nacional
dos Diáconos que nos ajudaram em muito no processo de formação, colabo-
rando em nosso crescimento doutrinário e espiritual”.

Ordenação Diaconal na Arquidiocese de
Ribeirão Preto, SP

 Com o lema: "Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja
o servo de todos" (Mc 10, 44), no dia 25 de agosto, às 19h30, na paróquia
Santo Estevão Diácono, Alto do Ipiranga, em Ribeirão Preto, SP, foi orde-
nado Diácono Permanente pela imposição das mãos e prece consecratória do
arcebispo Dom Moacir Silva, o Leitor e Acólito Rodrigo Carlos de Assis.
Participaram da celebração familiares, membros das comunidades, presbíte-
ros e diáconos.
 A Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza o diácono Rodri-
go, seus familiares e a Arquidiocese de Ribeirão Preto.

Foto: Diácono Flávio Livotto, Ribeirão Preto.
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 Nesta segunda metade de
2017, já vivendo no clima da 11ª As-
sembleia Geral Eletiva  que ocorrerá
em abril de 2019.
A CND esteve reunida em Goiânia
de 31 de julho a 02 de agosto, para
tratar de vários assuntos pertinen-
tes à referida Assembleia de 2019.
Fizemos uma visita ao local onde
ocorrerá o evento e vistoriamos as
acomodações e demais dependên-
cias. Inclusive o auditório com ca-
pacidade de até 1000 pessoas. O
referido auditório nos foi cedido sem

custo para usarmos os três dias.
 Agradecemos a intervenção de dom Washington Cruz,
arcebispo de Goiânia, e dom Levi Bonatto, bispo auxiliar, em favor de
nossa assembleia. Ficamos, então, com os valores acertados em R$
140,00/diária, com pensão completa. Seremos hospedados no Semi-
nário e no Convento de São Bento, também na Casa de Retiros das
irmãs, em local bem perto do Seminário, onde será colocado ônibus

para o traslado. As refeições serão todas no centro de pastoral. Sa-
lientamos que no Seminário não teremos quartos individuais, todos os
quartos são de 3, 4 e 5 camas.
 Fomos muito bem recebidos pelos diáconos de Goiânia e
suas esposas, que se colocaram à disposição para o melhor anda-
mento da Assembleia.  Em janeiro próximo teremos mais uma reunião
para acertar os últimos detalhes.
 Já foi elaborado o Regulamento das Assembleias, conforme
o Estatuto reformulado que está em Cartório de Brasília, desde junho,
aguardando aprovação de registro para que possamos imprimir e co-
locar em nosso site. O regulamento foi encaminhado para a CNBB e
para Dom João Francisco Salm, nosso bispo referencial. Após sua
aprovação será publicado em nosso site e no boletim mensal. Entre
outros itens, diz o regulamento, que o diácono para votar e ser votado
deve ser fi liado à CND e estar em dia com sua contribuição anual.
 Agradecemos aos diáconos que estiveram conosco em
Goiânia, aos bispos e a toda Comissão Nacional dos Diáconos, pelo
empenho para o sucesso da Assembleia de 2019. Pedindo que a pro-
teção de Maria se estenda a todo o clero, desejamos muita paz e
alegria em nossa caminhada.
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Diácono Zeno Konzen, presidente da CND

Diretoria da CND visita local da Assembleia Eletiva de
2019 em Goiânia

A Diretoria da Comissão Nacional dos Diáconos - CND, realizou reunião or-
dinária nos dias 31 de julho e 01 de agosto em Goiânia, GO. Guiados pelo
diácono Manoel José Damasceno, presidente da CRD Centro Oeste, o presi-
dente diácono Zeno Konzen, o vice-presidente diácono Francisco Salvador
Pontes Filho, o secretário diácono Antonio Heliton Alves e o tesoureiro diáco-
no Antonio Oliveira dos Santos visitaram as instalações do Centro Pastoral
"Dom Fernando", local da Assembleia Geral Eletiva da CND que será rea-
lizada em abril de 2019.
 Também tomaram o café da manhã com o reitor do Seminário In-
terdiocesano "São João Maria Vianney, padre Dilmo Franco e tiveram reunião
com o bispo auxiliar de Goiânia e referencial dos diáconos dom Levi Bonatto.
* Colaboração: Diácono Manoel José Damasceno - CRD Centro Oeste.

 Em missa solene celebrada no dia 10 de agosto de 2018 - Festa de
São Lourenço, Diácono e Mártir, presidida pelo bispo diocesano dom José
Maria Chaves dos Reis, 21 candidatos ao Diaconado Permanente foram ad-
mitidos ao Ministério do Acolitado, dando mais um passo à Ordenação Dia-
conal.
 A Celebração ocorreu na Paróquia Divino Espírito Santo de
Abaetetuba, com grande participação do Clero e de fi éis das comunidades.
Louvado seja Deus por esta graça concedida à sua Igreja.

Colaboração: Brás Poça Magno - Abaetetuba

Candidatos ao Diaconado recebem o Ministério do
Acolitado em Abaetetuba, Pará
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Diác. Alberto Magno Carvalho de
Melo

  Quando me dei conta que eu
era um indivíduo, independente das
outras pessoas, me perguntava mui-
tas vezes se os outros viam o mundo
da mesma forma que eu. Ao ver um
objeto as outras pessoas percebem
este objeto do mesmo jeito que eu? A
forma, as cores, a densidade, o peso...
As frases pronunciadas eram ouvidas
da mesma forma? Esses pensamen-

tos me ocorreram muito cedo, por volta dos oito ou nove anos de
idade.
 Um pouco mais tarde, já adolescente, descobri um caderno
de notas de meu pai onde ele registrava pensamentos interessantes
que encontrava. Entre aqueles pensamentos um me chamou muito a
atenção: “O homem só divisa no mundo o que já leva em si mesmo”.
Não havia indicação de autor e, ainda hoje, desconheço de quem seja
esse aforismo. De qualquer forma, essa frase tem ecoado em minhas
refl exões até hoje.
 Ao olhar o mundo nossa visão passa por um fi ltro, como a
lente de óculos que porventura usamos. Esse fi ltro é constituído pela
educação que tivemos na família, pela instrução formal e pela nossa
experiência de vida. Nossos valores, anseios, medos, conceitos e
preconceitos... tudo está nessa lente. Assim, não é possível um olhar
totalmente isento. Até mesmo a pretensa isenção científi ca com seu
olhar “objetivo” sofre os efeitos de tal fi ltro.
 Isto é uma limitação que todos temos. Diante de um objeto
qualquer - que pode ser uma coisa, um acontecimento, um texto, etc. -
formamos uma imagem mental que passa necessariamente por esse
fi ltro (conf. Fenomenologia de Husserl). Essa imagem mental é neces-
sariamente incompleta. Em um primeiro momento apreendemos parte
dos atributos do objeto, com o tempo e a repetição das experiências,
a imagem vai se completando, porém difi cilmente poderemos afi rmar
ter todo o conhecimento possível sobre aquele objeto.
 Chamamos de “visão de mundo” esse conjunto de experiên-
cias e valores que trazemos conosco que nos fornece parâmetros
para nossa relação com o mundo exterior. Não é preciso refl etir muito

para perceber que cada um de nós tem sua própria visão de mundo.
Basta olhar os fi lhos de uma família que aparentemente receberam
a mesma educação dos pais, estudaram nas mesmas escolas, pas-
saram por muitas experiências em conjunto e... são pessoas comple-
tamente diferentes.
 Entender esses aspectos da formação de nossa visão de
mundo e compreender que, diante de um objeto ou acontecimento, as
pessoas veem coisas diferentes, nos ajuda a lidar com as situações
de confl ito que surgem em casa, no trabalho e até mesmo na Igreja.
 Nossa tendência é achar que o nosso jeito, a forma como
pensamos, como lidamos com problemas, com situações e com pes-
soas é a única correta ou, no mínimo, o melhor jeito de ver. Isto traz
consequências diretas no nosso relacionamento com os outros. Claro
que cada um pensa que sua maneira de ser é a melhor, que sua visão
de mundo é a mais adequada e, quase sempre, procura impor sua
opinião a qualquer custo. Essa limitação, no entanto, não pode ser
desculpa para fi ncar pé em um modo de pensar e rejeitar tudo e todos
que pensam diferente.
 É preciso abrir a mente e o coração para entender e aceitar
o outro. À medida que nos abrimos uns aos outros, vamos ampliando
nossa própria visão. Colocar-se no lugar do outro, procurar ver com
os olhos do outro, mudar de perspectiva, são exercícios que nos aju-
dam a compreender. A Palavra de Deus nos dá pistas: “Discerni tudo
e fi cai com o que é bom” (1 Tes. 5,21).
 Entender e aceitar é diferente de concordar. Nem sempre é
possível concordar com o outro, mas é preciso, no mínimo, procurar
compreender e respeitar sua posição. Essa aceitação do outro se dá
na vivência da verdadeira caridade conforme ensina o capítulo 13 da
primeira carta aos Coríntios: “Ainda que eu falasse línguas, as dos
homens e as dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como um
bronze que soa ou como um címbalo que tine...”. O contrario disso é
arrogância e prepotência.
 A beleza da humanidade está justamente na diversidade.
Não somos produtos de uma linha de montagem que fabrica ‘produ-
tos’ acabados e exatamente iguais. Somos criaturas de Deus, criados
à Sua imagem e semelhança. Se todos somos criados à imagem de
Deus, podemos deduzir que somos semelhantes também entre nós,
mas semelhante não signifi ca igual. A riqueza de nossa Igreja está na
multiplicidade de carismas e serviços para o bem não só dela própria,
mas principalmente de toda a humanidade.
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Visão de Mundo

Os diáconos presentes ao 19º Encontro Regional da Famí-
lia Diaconal do Centro-Oeste reuniram-se no sábado, 4 de agosto, às
14h, em Assembleia Eletiva no salão de reuniões da Casa São Paulo,
da Diocese de São Luís de Montes Belos/GO, conforme Edital de
Convocação da Comissão Regional dos Diáconos – CRD-CO, do dia
três de fevereiro de 2018, para eleição da Presidência e do Conselho
Fiscal, do referido regional, no período de 2018 a 2021. Participaram
da votação 64 diáconos.
 O então presidente da CRD-CO, diácono Manoel José
Damasceno nomeou a Comissão Eleitoral, presidida pelo diácono
Waldemar Gualberto Monteiro, secretariada pelo diácono Sérgio An-
tônio Novato Neto, ambos da Arquidiocese de Goiânia, e pelos escru-
tinadores: diácono Ertile Nilo Vendrúscolo, da Diocese de Anápolis e
diácono Ivando Custódio Leal, da Diocese de Jataí.
 O presidente eleito escolheu os outros membros da direto-
ria da CRD/ CO, que tem a seguinte composição: Presidente: Mauro
Aparecido; Vice-presidente, Joaquim Cazé; Secretário Geral, Ramon
Curado; 2º Secretário, Sérgio Novato; Tesoureiro, Émerson Cândido;
2º Tesoureiro, João Batista Borges.
 Para o Conselho Fiscal foram eleitos: diáconos Washington
Ferreira da Silva, Francisco Eraldo de Oliveira e Jones Batista Araújo.
Suplentes: diáconos Weider Cardoso da Silva, Nário Mota Almeida e

Elias Nunes Sobrinho.
 A Assembleia também aprovou por unanimidade a indica-
ção do diácono Manoel José Damasceno (Diác. Damasceno) para
concorrer ao cargo de Presidente da CND na Assembleia Nacional
Eletiva de 2019.

Colaboração: Diácono Manoel Damasceno

CRD Centro Oeste tem nova diretoria
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Os diáconos da Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte, rea-
lizaram retiro espiritual nos dias 27 a 29 de julho, no Convento de Apuarana,
dos Franciscanos, em Lagoa Seca, Paraíba. Ao todo, 59 diáconos participaram
e ouviram as pregações feitas pelo padre Edvan de Araújo Lucena, do Clero
da Arquidiocese. Alguns não foram por se encontrarem em idade avançada
e com problemas de saúde. O Pe. Edvan fez as pregações a partir do tema
“Diácono, homem de Deus e Homem da Família”.
 Falando a respeito dos dois Sacramentos – o Diaconado e o Ma-
trimônio – numa das refl exões o pregador lembrou aos diáconos que “a vo-
cação para o matrimônio está inscrito no homem e na mulher por desígnio de
Deus”. Lembrou, ainda, que o Diácono deve cuidar bem das duas Igrejas nas
quais está inserido e às quais serve – a Igreja doméstica, pelo Sacramento do
Matrimônio, e a Igreja-Esposa de Cristo, pelo Sacramento da Ordem.
 Além das pregações, os diáconos também tiveram momentos de
“deserto”, reza do terço e do ofício de Nossa Senhora. No fi nal, fi zeram uma
avaliação e, de modo geral, todos se sentiram satisfeitos e contemplados nas
pregações. Também foram feitas sugestões diversas para o próximo retiro, en-
tre as quais estudar a possibilidade de outros locais, organizar comissões das
celebrações eucarísticas e da reza da Liturgia das Horas, zelar pelo silêncio
durante o retiro, entre outras.

Diácono José Bezerra de Araújo0 - ENAC / CND

 Os diáconos permanentes da Arquidiocese de Vitória da Conquis-
ta, BA, realizaram o Retiro Espiritual Canônico nos dias 28 e 29 de junho
de 2018, em sítio na zona rural de Vitória da Conquista, tendo como tema:
"Cheios do Espírito Santo para servir".
 Irmã Sofi a, da Congregação do Santíssimo Sacramento (Sacramen-
tinas) orientou o Retiro. O assessor eclesiástico dos diáconos, padre Gérson de
Jesus Bittencourt, assistente eclesiástico dos diáconos, presidiu a Celebração
Eucarística.
* Colaboração: Diácono Washington Santos Souza, presidente da CRD NE 3

“A diaconia como consequência do discipulado de Jesus”
 Entre os dias 20 e 22 de julho, os Diáconos Permanentes e aspiran-
tes ao diaconato da Diocese de Camaçari participaram do Retiro anual para
diáconos. O encontro foi realizado na Casa de Retiro Diocesana, Monte da
Ascensão, na Região de Palmares em Simões Filho.
 O retiro espiritual reuniu dez diáconos permanentes e seis candida-
tos ao grau do diaconato e teve como tema “A diaconia como consequência do
discipulado de Jesus”  e abordou sobre a responsabilidade e espiritualidade do
diácono.
 Durante o retiro foi estudado o documento 96 da CNBB sobre di-
retrizes para o diaconato permanente da Igreja no Brasil e foi orientado pelo
Pe.Euclides Moreira. O bispo diocesano dom João Carlos Petrini também es-
teve no encontro prestigiando os participantes.

Diácono Washington Santos Souza - CRD NE 3
Fonte: http://www.diocesedecamacari.com.br/

Mais de 50 diáconos de Natal participaram do retiro

Retiro dos Diáconos da Arquidiocese de
Vitória da Conquista, BA

Diáconos permanentes e aspirantes participam de
retiro espiritual em Camaçari, BA

Diáconos do Nordeste 2 vão eleger novo presidente
da CRD NE2

 O Presidente da Comissão Regional dos Diáconos do Regional
Nordeste 2 da CNBB (CRD NE 2), Diác. João Gomes, da Arquidiocese de
Olinda e Recife, Pernambuco, convocou Assembleia Geral Extraordinária
Eletiva dos Diáconos das Arquidioceses e Dioceses de Alagoas, Paraíba, Per-
nambuco e Rio Grande do Norte. A Assembleia será realizada no dia 1º de
setembro, a partir das 10 horas, no salão da Casa da Criança Doutor João
Moura, situada na Rua João Moura, 484, Bairro São José, Campina Grande,
Paraíba.
 O objetivo principal da Assembleia é eleger um novo presidente
para a CRD NE 2, tendo em vista a conclusão do mandato do atual presidente,
Diác. João Gomes. Qualquer diácono permanente do Regional Nordeste 2, em
pleno uso de ordem e em dia para com as contribuições perante a CND e CRD,
poderá se candidatar. Para tal, precisa também ter a concordância do Bispo da
Diocese na qual está incardinado, mediante a apresentação de uma carta do
Bispo. Deverão participar diáconos de várias Dioceses do Nordeste 2. Da Ar-
quidiocese de Natal, o Presidente da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos,
Diác. Eugênio Lima, irá e está organizando a viagem de vários diáconos, num
transporte tipo Van. (Diác. José Bezerra de Araújo / ENAC)

http://www.diocesedecamacari.com.br/


 O Papa Francisco encerrou o En-
contro Mundial das Famílias de Dublin
e fez um novo pedido de perdão pelos
abusos cometidos na Igreja irlandesa.

Cidade do Vaticano
 A missa no Phoenix Park de
Dublin encerrou o Encontro Mundial
das Famílias, motivo da visita do Papa
Francisco à Irlanda. No ato penitencial, o
Papa Francisco voltou a pedir perdão por
todos os tipos de abusos cometidos por
“membros qualifi cados” da Igreja em in-
stituições administradas por religiosos e
religiosas e por membros da hierarquia

que permaneceram em silêncio. O pedido é fruto do encontro que o Pontífi ce
realizou no sábado com oito vítimas irlandesas.
 O Papa citou os menores e adultos vulneráveis vítimas de molés-
tias, crianças e adolescentes explorados para fi ns laborais e mulheres que
tiveram seus fi lhos subtraídos por autoridades eclesiásticas porque solteiras.
Maternidade negada por se tratar de “pecado mortal”. “Isso não é pecado
mortal, é o quarto mandamento [honrar pai e mãe, ndr]!”, disse Francisco.
”Que o Senhor mantenha e faça crescer este estado de vergonha e arrependi-
mento e nos dê a força para nos comprometer a trabalhar para que nunca mais
aconteçam e se faça justiça.”
Espírito e vida
 Já a homilia foi inspirada no Evangelho do domingo, 26 de agosto:
“Tu tens palavras de vida eterna!” (Jo 6, 68). Os discípulos estavam per-
plexos, confusos e até irados, hesitando se aceitar ou não as suas “palavras
duras”, tão contrárias à sabedoria deste mundo. Em resposta, o Senhor lhes
diz: “As palavras que vos disse são espírito e são vida”.
Novo Pentecostes
 “Cada dia novo na vida das nossas famílias e cada nova geração
trazem consigo a promessa de um novo Pentecostes, um Pentecostes do-
méstico”, disse o Papa, fazendo votos de que as famílias se tornem fonte de
encorajamento para os outros, para partilhar “as palavras de vida eterna” de

Jesus. O Filho de Deus, afi rmou ainda Francisco, se encarnou neste mundo
por meio de uma família, e em cada geração, através do testemunho das famí-
lias cristãs, tem o poder de romper todas as barreiras para reconciliar o mundo
com Deus e fazer de nós aquilo que desde sempre estamos destinados a ser:
uma única família humana.
Perdão difícil
 Todavia, reconheceu o Pontífi ce, a tarefa de dar testemunho desta
Boa Nova não é fácil e sempre haverá pessoas que se oporão à ela. Mas
podemos seguir o exemplo de São Columbano e de seus companheiros ir-
landeses e jamais nos deixar “infl uenciar ou desanimar pelo olhar gelado da
indiferença ou pelos ventos borrascosos da hostilidade”. “Como permanece
difícil perdoar àqueles que nos magoam! Que grande desafi o continua a ser
o acolhimento do migrante e do estrangeiro! Como é doloroso suportar a
desilusão, a rejeição ou a traição! Como é incómodo proteger os direitos dos
mais frágeis, dos nascituros ou dos mais idosos, que parecem estorvar o nosso
sentido de liberdade!”
Vocação missionária
 Missão árdua, mas possível, pois podemos contar com a força do
Espírito e a presença do Senhor sempre ao nosso lado. Ressaltando a natureza
missionária do cristão, Francisco recorda que a Igreja é chamada a "sair" para
levar as palavras de vida eterna às periferias do mundo. “Que a nossa cele-
bração de hoje confi rme cada um de vocês – pais e avós, crianças e jovens,
homens e mulheres, frades e freiras, contemplativos e missionários, diáconos
e sacerdotes – na partilha da alegria do Evangelho! Possam partilhar o Evan-
gelho da família como alegria para o mundo.”
Orações
 No fi nal da Celebração Eucarística, o Pontífi ce fez um agradeci-
mento a todos os que contribuíram para a realização da viagem. “Um ‘obriga-
do’ muito sentido quero ainda expressar a todas as pessoas que rezaram por
este Encontro: idosos, crianças, religiosos e religiosas, doentes, reclusos...
Estou certo de que o sucesso da iniciativa se deve às orações, simples e per-
severantes, de todos eles. Obrigado a todos. Que o Senhor os recompense!”
Roma 2021
 O Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida,
Cardeal Kevin Farrell, anunciou no fi nal da missa que a cidade de Roma será
sede do próximo Encontro Mundial da Família em 2021.
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Papa: família, promessa de um novo Pentecostes.
Roma próxima sede em 2021

Diáconos e esposas da Diocese de Piracicaba refl etem Diaconias no Retiro Anual
 Com o tema "Diaconia: Missão e Santifi cação", os diáconos per-
manentes e respectivas esposas, da Diocese de Piracicaba, SP, realizaram Re-
tiro Espiritual e de Formação nos dias 25 e 26 de agosto, no Seminário "Santo
Antonio", Alto da Serra, São Pedro, SP. Cerca de 60 pessoas participaram do
Retiro, cujo assessor, diácono José Carlos Pascoal, da Diocese de Jundiaí,
SP, desenvolveu o tema. "Diaconia é a ação dentro da Tríplice Dimensão do
Diaconado: Caridade, Palavra e Liturgia. O Diácono, com apoio da esposa e
família, não deve priorizar uma destas dimensões", disse o assessor. "A Cari-
dade é praticada impulsionada pela Palavra proclamada, ouvida e meditada.
Esse impulso nos leva a celebrar com fé a Liturgia", afi rmou.
 O diácono Pascoal procurou mostrar as diversas formas de Dia-
conia praticada no Brasil: Territorial, Ambiental e Pessoal, subsidiado pelos
diversos Documentos para o Diaconado eo livro "O Ministério da Caridade
- Diáconos por uma Igreja servidora e um mundo solidário", resultado do III
Congresso Nacional de Diáconos, realizado em 2003 no Centro de Espiritual-
idade Inaciano de Itaicí, Indaiatuba, SP. Em grupos, partilharam experiências
e testemunhos, demonstrando a aplicação do exercício da diaconia nos meios
em que atuam. As esposas formaram também um grupo de refl exão, onde
partilharam a diaconia dos esposos, a infl uência do ministério na vida familiar
e a participação das esposas e fi lhos no ministério do diácono.
 A Celebração da Palavra do dia 25 foi presidida pelo diácono José
Carlos Pascoal e a missa do encerramento foi presidida pelo Frei Gerson,
Franciscano Capuchinho, Diretor da Casa de Encontro. Foram celebrada
Laudes e Hora Média. O Coordenador Diocesano é o diácono Florivaldo Ber-
toletti, de Rio Claro.
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DIÁCONOS
O Arcebispo de Natal, Rio Grande do Norte, Dom Jaime Vie-

ira Rocha, presidiu Missa na qual conferiu o Ministério de Leitor a 11
alunos da Escola Diaconal Santo Estêvão Diácono, da Arquidiocese
natalense, em preparação para o Ministerio do Diaconado Perman-
ente, na terça-feira, 24 de julho, às 19 horas, na Igreja Matriz de São
Camilo de Léllis, no bairro de Lagoa Nova, Natal-RN. A Escola Diaco-
nal Santo Estêvão é dirigida pelo Diácono Edmar de Araújo Conrado.
 Receberam o Ministério de Leitor os candidatos: Alexandre
Silva de Araújo, Antônio Marcos Guilherme do Nascimento, Edu-
ardo Bráulio Wanderley Netto, José Carlos Dias, José de Arima-
téia Ferreira Barbosa, José Élmano Barreto Leite, Josélio Lopes
de Oliveira, Luiz Carlos do Nascimento Silva, Márcio Ribeiro da
Silva, Ricardo Augusto de Carvalho J. F. Conegundes e Welling-
ton David de Oliveira Lima.

Por: Diácono José Bezerra de Araújo - ENAC / CND

 O Diácono Permanente Joao Batista Vilas Boas, é o idealizador da
Casa de Apoio "Francisco Pró Vida", que acolhe as mães que estão com seus
bebezinhos na UTI neo natal do Hospital Regional em Santo Antônio da Pla-
tina PR.
 Além desse trabalho, a Casa de Apoio recebe durante o dia pacien-
tes da região que esperam por condução para retornarem a suas casas. Uma
obra linda onde o Rosto da Misericórdia de Cristo é levado ao povo.

 Foram realizados na CRD Nordeste 3, no Estado da Bahia, dois
Retiros Espirituais para Diáconos Permanentes e Esposas nos dias 27, 28 e 29
de julho, com importantes temas de refl exão.
 Os Diáconos e Esposas da Arquidiocese de São Salvador da Bahia,
primeira turma, realizaram o retiro canônico no Centro de Treinamento de Lí-
deres (CLT) de Itapoan, Salvador, tendo como tema: “Diáconos confi gurados
ao Cristo Servo”. O assessor foi o padre Antonio Niemeck (foto 1).
 Na Diocese de Barreiras, BA, aconteceu o Retiro Canônico de
Diáconos e Esposas, tendo como tema: “Chamados à Santidade”, sob a di-
reção do bispo diocesano dom Josafá Menezes da Silva e como facilitador
do tema o padre Ariovan Gonçalves do Nascimento. O subísio do retiro foi o
documento recente do papa Francisco “Gaudete et Exsultate” (fotos 2 e 3).

Colaboração: Diácono Washington Santos Souza – CRD NE 3

Candidatos de Escola Diaconal de Natal
recebem Ministério de Leitor

Diácono idealiza Casa de Apoio no Paraná

Dois retiros diaconais na Bahia


