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APRESENTAÇÃO DO NOVO ESTATUTO DA CND

 Como presidente da Comissão Nacional dos Diáconos apre-
sento este Estatuto reformulado. Ante o acordo entre a República Fe-
derativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja
Católica no Brasil e demais resoluções pertinentes.
 Houve a necessidade de reformular o Estatuto Canônico e
Civil dos Diáconos do Brasil, para que fi casse de acordo com as leis e
normas vigentes no Brasil. A proposta da reformulação foi apresentada
na 10ª Assembleia Eletiva e Formativa que aconteceu de 23 a 26 de
abril de 2015, no Seminário Redentorista Santo Afonso em Aparecida
(SP).
 Naquela ocasião foi entregue a apostila do Estatuto então
em vigor, para que cada delegado levasse à sua diocese a fi m de es-
tudarem e fazerem as correções necessárias. Também foi constituido
pela CND uma comissão de juristas: Diácono Lindalvo Monteiro, da
diocese de Rio Grande (RS), Diácono Daniel Marinho, da Arquidiocese
de  Salvador (BA) e Diácono José Duran y Duran, da diocese de Pal-
mares (PE), para apresentarem uma proposta a qual foi discutida e
aperfeiçoada em 6 reuniões da CND com os presidentes regionais.
 Ao texto fi nal foram acrescentadas todas as propostas vindas
das dioceses e regionais. O texto fi nal foi, então, apresentado, votado
e aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da CND no dia 19 de
maio de 2017 no Seminário Redentorista Santo Afonso em Aparecida
(SP). Na sequência o Estatuto foi apresentado, votado e aprovado por
unanimidade no Conselho Permanente da CNBB em 25 de outubro de
2017. Teve aprovação, também, do Dr. Hugo José Sarubbi Cysneiros
de Oliveira, da assessoria jurídica da CNBB.
 É com muita alegria que vos apresento o presente Estatu-
to, ou seja, a Carta Magna da CND a todas as dioceses do Brasil.
Agradeço de coração a todos que de uma forma ou de outra contri-
buiram para a fi nalização deste Estatuto. Oremos à mãe Aparecida
que nos conduza sempre pelo bom caminho, orientados pelo novo es-
tatuto.

Brasília, 13 de janeiro de 2018 - Festa do Batismo do Senhor
Diacono Zeno Konzen - Presidente da CND

RELAÇÃO DOS DELEGADOS PARA A XI
ASSEMBLEIA GERAL E ELETIVA DA CND

* CRD Centro Oeste: o Presidente da CRD; 9 representantes de Dio-
ceses; 2 Postulantes a cargos. Total: 12;
* CRD Leste 1: o Presidente da CRD; 9 representantes de Dioceses.
Total: 10;
* CRD Leste 2: o Presidente da CRD; 20 representantes de Dioces-
es; 3 Postulantes a cargos. Total: 24;
* CRD Nordeste 1: o Presidente da CRD; 5 representantes de Dio-
ceses; 1 Postulante a cargo. Total: 7;
* CRD Nordeste 2: o Presidente da CRD; 16 representantes de Dio-
ceses; 1 ex-Presidente. Total: 18;
* CRD Nordeste 3: o Presidente da CRD; 12 representantes de Dio-
ceses. Total 13;
* CRD Nordeste 4: o Presidente da CRD; 3 representantes de Dio-
ceses. Total: 4;
* CRD Nordeste 5: o Presidente da CRD; 8 representantes de Dio-
ceses. Total: 9.
* CRD Noroeste: o Presidente da CRD; 4 representantes de Dioce-
ses. Total: 5.
* CRD Norte 1: o Presidente da CRD; 5 representantes de Dioceses;
2 Postulantes a cargos. Total: 7;
* CRD Norte 2: o Presidente da CRD; 8 representantes de Dioceses.
Total: 9;
* CRD Norte 3: o Presidente da CRD; 5 representantes de Dioceses;
1 Postulante a cargo. Total: 7;
* CRD Oeste 1: o Presidente da CRD; 7 representantes de Dioceses.
Total: 8;
* CRD Oeste 2: o Presidente da CRD; 7 representantes de Dioceses.
Total: 8;
* CRD Sul 1: o Presidente da CRD; 39 representantes de Dioceses; 2
ex-Presidentes; 1 Postulante a cargo. Total: 43;
* CRD Sul 2: o Presidente da CRD; 14 representantes de Dioceses; 1
ex-Presidente; 1 Postulante a cargo. Total: 17;
* CRD Sul 3: o Presidente da CRD; 14 representantes de Dioceses; 2
Postulantes a cargos. Total: 16;
* CRD Sul 4: o Presidente da CRD; 8 representantes de Dioceses; 1
Postulante a cargo. Total: 10;
* Ordinariado Militar: o Presidente. Total: 1;
* Presidência da CND: Presidente, vice-Presidente, Secretário e Te-
soureiro: Total: 4 (3 membros da Presidência são postulantes);
* Assessorias: ENAC, 3; ENAP (1 membro é postulante), 3; Jurídi-
ca: 3;
* Conselho Fiscal: 3.
* Bispo Referencial: Dom João Francisco Salm, bispo de Tubarão,
SC.
TOTAL DE DELEGADOS: 243.

www.cnd.org.br
www.facebook.com/Comiss�o-Nacional-dos-Di�conos�rg�o


 Grande notícia recebemos nos
últimos dias de 2018, Depois de sete
meses de tramitação foi efetuado
o registro do Estatuto da CND no
cartório de Brasília.
 No dia 22 de junho do ano
passado, eu como presidente da
CND em conjunto com o departa-
mento jurídico da CNBB, dei entrada
no Cartório de Brasília com a docu-
mentação exigida, para o devido
registro de nosso Estatuto, que foi
votado e aprovado pelo Conselho
Permanente da Conderência Nacio-

nal dos Bispos do Brasil (CNBB) no dia 26 de outubro de 2017, rece-
bendo o número do decreto 05/2017 e foi assinado pelo presidente
da CNBB, Cardeal Dom Sérgio da Rocha.
 Da mesma forma foi votado e aprovado na Assembleia em
Aparecida SP, no dia 19 de maio de 2018.  Foram muitas idas e vin-

das ao Cartório de Brasília, buscando e anexando documentos para
vencer a burocracia. Não medimos esforços durante meses para que
o processo transcorresse bem e a sua aprovação viesse o mais rá-
pido possível.
 Então com alegria recebemos a notícia que estava aprova-
do nosso estatuto com o número 150324 de Registro de Pessoas
Jurídicas. Para nós é uma grande alegria poder entregar ofi cialmente
aos irmãos diáconos do Brasil a Carta mMgna, que irá nos conduzir
nos próximos anos.
 Solicitamos ainda, que se aproximando a data da nossa
Assembleia Geral Formativa e Eletiva, que ocorrerá de 04 a 07 de
abril de 2019 em Goiânia, GO, os irmãos se apressem em, junto aos
presidentes regionais, fazer sua inscrição para a referida Assembleia.
Os presidentes das Comissões Regionais de Diáconos (CRDs) têm
todas as informações sobre o número de inscritos de cada diocese e
também os requisitos necessários para participar e votar na Assem-
bleia. A convocação encontra-se publicada no site da CND.
 Que o diacônio do Brasil seja amplamente abençoado em
todos os aspectos sob a proteção de Maria. Graça e paz.
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Diácono a serviço da Vida e da Esperança.

Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação - ENAC
- Jornalista: Diác. José Bezerra de Araújo - Reg. Prof. 1210
DRT/RN - (84) 3208 5313 - jbez_araujo@hotmail.com
- Coordenador: Diác. José Carlos Pascoal - (011) 98512 4499
- Site: Diác. Alberto Magno Carvalho de Melo
albertomagno@ig.com.br

Diácono Zeno Konzen, presidente da CND

Aspirantes da Diocese de Campina Grande, PB, são instituídos Leitores e Acólitos
 No dia 26 de dezembro, às 19 h, a Diocese de Campina Grande,
Paraíba realizou na Igreja Matriz Santuário da Paróquia do Sagrado Cora-
ção de Jesus – Catolé, a Celebração Eucarística, na qual foram instituídos
Leitores e Acólitos os 21 candidatos ao Diaconato Permanente, preparados
na Escola Diaconal Diocesana.
 Receberam os ministérios: José Leite de Almeida, Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus (Campina Grande); Antônio Farias Brito – Paróquia
São João Maria Vianney e São Sebastião (Campina Grande); Antônio Gar-
cia dos Santos e Marco Danillo de Lucena Souto, Paróquia São Francisco
de Assis (Campina Grande); Clodoaldo Muniz, Joatan Trindade dos Santos
e José Anchieta Nascimento de Araújo, Paróquia Santo Antônio (Campina
Grande); Divaldo Cordeiro de Oliveira, Paróquia Santa Ana (Soledade);
Eduardo Justino, Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Campina Grande); E-
rick Nóbrega de Morais, Paróquia São Cristóvão – (Campina Grande); José
Farias Filho, Paróquia Sagrada Família (Campina Grande); José Patrício de
Oliveira,  Paróquia São José (Juazeirinho); Manassés Lima e Valter Luna,
Paróquia do Santíssimo Salvador (Campina Grande); Manoel Bezerra Gon-
çalves,  Paróquia Nossa Senhora do Desterro (Boqueirão); Marcelo Alves
Pereira Eufrásio, Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Campina Grande);
Moacir de Almeida Pereira, Paróquia Imaculado Coração de Maria e Sagrado
Coração de Jesus (Campina Grande); Ricardo Soares, Paróquia São José
(Campina Grande); Sandoval Arcanjo Bezerra, Paróquia Nossa Senhora do
Rosário (Gado Bravo/Aroeiras).
 Padre José Assis Pereira Soares, da Paróquia do Sagrado Coração
de Jesus e diretor da Escola Diocesana de Formação Diaconal, presidiu a
celebração, concelebrada pelo vários padres das respectivas paróquias dos
nomeados, com a presença também dos diáconos permanentes Antônio Lis-
boa e Antônio Tributino.

  Durante a celebração foi feita referência à Dom Manuel Delson
Pedreira, arcebispo da Paraíba, considerado instrumento do Espírito Santo
na implantação da Escola Diaconal na Diocese de Campina Grande e a Dom
Dulcênio Fontes, que abraçou e deu continuidade ao projeto diaconal.
 O Padre José Assis em sua homilia ressaltou a importância desses
novos candidatos ao Diaconato Permanente no zelo pela Palavra de Deus e o
amor a Igreja de Cristo, citando o primeiro diácono Estevão, ao ponto de doar
a própria vida em favor do Evangelho. A previsão para ordenação diaconal
destes acólitos e leitores é abril de 2019.

Por: Marcelo Alves P. Eufrásio - Aspirante ao diaconato permanente.

www.cnd.org.br
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Dom João Francisco Salm
Bispo Diocesano de Tubarão,
SC - Referencial da CND

“Jesus quer trilhar com cada um
de nós um caminho de mi-
sericórdia”

 “É mais fácil Deus conter a
ira do que a Misericórdia”. A es-
sas palavras de Santo Agostinho
o Papa acrescenta: “É mesmo
assim! A ira de Deus dura um
instante, ao passo que a sua mi-
sericórdia é eterna” (MV, n. 21).
Como é consolador ouvir isso! É

ainda mais consolador experimentá-lo e constatar que é verdade.
 No documento em que proclamou o Jubileu Extraordinário
da Misericórdia (n. 20), o Papa fala da relação entre a misericórdia
e a justiça. Lembra que para superar uma visão legalista de justiça,
“seria preciso ter presente que, na Sagrada Escritura, a justiça é con-
cebida como um abandonar-se confi ante à vontade de Deus”; é o ser
humano deixar de ser o próprio centro porque “o seu centro e a sua

essência são sempre o mesmo: o Deus que manifestou o seu amor
imenso em Cristo morto e ressuscitado” (EG, n. 11). Jesus usa da
misericórdia para buscar os pecadores e oferecer perdão e salvação:
Jesus quer trilhar com cada um de nós um caminho de misericórdia!
 “A misericórdia não é contrária à justiça, mas exprime o
comportamento de Deus para com o pecador, oferecendo-lhe uma
nova possibilidade de se arrepender, converter e acreditar” (MV,
n. 21). A misericórdia contém um apelo: “Convertei-vos e crede no
Evangelho porque o Reino de Deus está próximo” (cf. Mc 1, 15). É
uma trilha que passa pela conversão e leva ao Reino. Sempre “um
caminho”, uma “peregrinação”. É a “poderosa energia” do mistério da
ressurreição (cf. CIC n. 1169) que ressuscitou Cristo e nos fará novos
e eternos com vida plena.
 Misericórdia não signifi ca que tudo passa a ser permitido;
não é o reino do “Laissez-faire”, do “deixar à vontade”, do “passar a
mão na cabeça”, do “fazer vistas grossas”, da “complacência” con-
sigo ou com os outros. É a certeza de que Cristo é “o Caminho” que
leva à Vida, às Bem-aventuranças, passando por um processo pas-
cal!
 Queremos seguir com um ardor cada vez mais intenso essa
trilha para cruzar a “Porta Santa” da misericórdia, levando consigo
crianças, jovens e adultos – multidões! – numa verdadeira História de
Salvação.
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A misericórdia como um caminho

PROMULGAÇÃO DO ESTATUTO DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS
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Notícias da Tesouraria da CND
 Na Reunião do Conselho Consultivo da CND, realizado nos
dias 08 a 10 de janeiro de 2019 em Goiânia, GO, foi solicitado ao Te-
soureiro da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), diácono Anto-
nio Oliveira dos Santos (CRD N 3) para que fi zesse um levantamento
a respeito das contribuições dos Regionais para a CND no ano de
2018, ítem da pauta da referida reunião.
 Nesse relatório o Tesoureiro colocou que algumas CRDs
não tem contribuição identifi cada na prestação de contas por não re-
alizarem os depósitos com os códigos que identifi quem os respectivos
regionais, e por isso foi colocado como não identifi cados. Porém, os
regionais que por acaso não tiveram seus depósitos relacionados,
devem enviar uma cópia do comprovante de depósito que imediata-
mente será identifi cado na prestação de contas da CND.
 “Por isso, peço por favor, que quando fi zerem seus depósi-
tos o façam com os dígitos que vos identifi cam, e, se por acaso, fi zer-
em com um número redondo, pode me enviar por e-mail o compro-
vante que eu identifi carei, mas se não colocarem o código e nem me
enviarem o comprovante irei ter que colocar como não identifi cado
pois não tenho como saber de quem é”, afi rma o diácono Antonio.
 O tesoureiro diácono Antonio aó fez relatar aquilo que iden-
tifi cou nos extratos mensais que retirou do banco. “Já aconteceu ca-
sos em que o Regional realizou o depósito com código errado mas
enviou para mim o comprovante e eu identifi quei com o Regional cor-
reto”, completou o tesoureiro.
 No site da CND - http://www.cnd.org.br/manutencao, que
deveria ser visitado pelos líderes e tesoureiros dos regionais e das
dioceses, tem os códigos de cada regional, mas o diácono Antonio
disponibiliza abaixo para que aqueles que não sabem os do seu re-
gional possam daqui pra frente realizarem os depósitos com os códi-
gos corretos para que o tesoureiro possa fazer a devida identifi cação
na prestação de contas. Lembrando que o código é representado pe-
los centavos acrescentados ao valor do depósito.

Códigos que identifi cam os depósitos dos regionais:
* Sul 1 - (XX, 10)                                  * Sul 2 - (XX, 15)
* Sul 3 - (XX, 20)                                  * Sul 4 - (XX, 25)
* Leste 1- (XX, 30)                                * Leste 2 -(XX, 35)
* Nordeste 1 - (XX, 40)                         * Nordeste 2 - (XX, 45)
* Nordeste 3 - (XX, 50)                         * Nordeste 4 - (XX, 55)
* Nordeste 5 - (XX, 60)                         * Centro Oeste - (XX, 65)
* Oeste 1 - (XX, 70)                              * Oeste 2 - (XX, 75)
* Norte 1 - (XX, 80)                               * Norte 2 - (XX, 85)
* Noroeste (XX, 90)                              * Norte 3  (XX, 95)

 O Leitor e Acólito Lúcio Carlos Alves, da Diocese de Uber-
lândia, MG, será ordenado Diácono Permanente pela imposição das
mãos do bispo diocesano dom Paulo Francisco Machado.
 A solene Celebração Eucarística, com ordenação, será ce-
lebrada no dia 23 de fevereiro de 2019, às 09h30, na Igreja Matriz
da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Araguari, MG. O lema de
ordenação é: "Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que
serve" (Lc 22,27).

Convite de Ordenação da Diocese de Uberlândia, MG

CRD Nordeste 2 Realizará Assembleia Formativa para
Diáconos, Aspirantes e Esposas

 Com o tema “Enviados para testemunhar o Evangelho da Paz”,
será realizado nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2019 a Assembleia Forma-
tiva de Diáconos, Aspirantes e Esposas da Comissão Regional dos Diáconos
CRD Nordeste 2.
 A Assembleia será realizada no Convento dos Frades de Santo
Antonio, em Lagoa Santa, Paraíba, com assessoria do diácono Sérgio Sezi-
no. As fi chas de inscrições já foram enviadas aos presidentes das Comissões
Diocesanas.
 As inscrições deverão ser feitas e encaminhadas para o Presidente
ou Secretário do CRD NE2 via e-mail até dia 20/02/2019. Contatos: diaco-
noolagoa@hotmail.com; fone (81 ) 9719-2000; lisboaleitao@gmail.com;
fone: 9664 - 7755.
 Custo por pessoa: diária de R$ 110.00, mais uma taxa de inscrição
de R$: 30.00 (valor total: R$: 250,00).

 Colaboração: Diácono Otacílio Vieira de França, presidente.

http://www.cnd.org.br/manutencao
mailto:noolagoa@hotmail.com
mailto:lisboaleitao@gmail.com


https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-01/papa-diaconato-permanente-iniciativa-profetica.
html

 No telegrama, o Papa dá “glória a Deus pelos frutos humanos e espirituais amadurecidos que brotaram
da ação do Espírito Santo através da instituição do diaconato permanente, iniciativa providente que nasceu do
coração dos padres conciliares".

Cidade do Vaticano

 O Papa Francisco enviou um telegrama ao bispo de Vicenza, Itália, dom Beniamino Pizziol, pelos 50
anos de ordenação dos primeiros sete diáconos permanentes da Congregação Pia Sociedade São Caetano.
A ordenação ocorreu, em 22 de janeiro de 1969, na catedral de Vicenza.
 No dia 20 de janeiro foi realizado o encontro “Diaconato, brotar por uma Igreja de frutos novos”, no Insti-
tuto da Congregação Religiosa Missionária de Direito Pontifício, fundada pelo venerável Servo de Deus Padre
Ottorino Zanon, em 1941.

 No telegrama, assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, o Papa dá “glória a Deus pelos frutos humanos e espirituais
amadurecidos, que brotaram da ação do Espírito Santo através da instituição do diaconato permanente, iniciativa providente que nasceu do
coração dos padres conciliares” e fl oresceu em Vicenza pela “ação apostólica e espiritual profética” de Padre Zanon.
 Uma ocasião de “promoção humana e espiritual”, bem como “de evangelização dos órfãos e adolescentes carentes, para o desen-
volvimento de personalidades maduras e dedicadas ao serviço a Deus e aos irmãos”, conclui o Papa no telegrama.
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Papa: diaconato permanente, iniciativa profética

Papa Francisco: abraçar o próximo com gestos simples e diários
O amor pelo próximo através de gestos concretos e diários "que todos podemos realizar", foi o convite do Papa Francisco feito du-

rante a visita ao Lar do Bom Samaritano, durante a Jornada Mundial da juventude, realizada no Panamá. Ao fi nal do discurso, o Pontífi ce rezou
a oração mariana do Angelus.
Criando comunidades
 O Papa Francisco disse que visitar o Lar é “tocar o rosto silencioso e materno da Igreja, que é capaz de profetizar e criar casa, criar
comunidade”. E, assim, explicou:
 “ Criar “casa” é criar família; é aprender a se sentir unido aos outros, sem olhar a vínculos utilitaristas ou funcionais, de modo que nos
faz sentir a vida um pouco mais humana. Criar casa é permitir que a profecia encarne e torne as nossas horas e dias menos rudes, indiferentes
e anônimos. É criar laços que se constroem com gestos simples, diários e que todos podemos realizar. ”
 E as casas, lembrou o Pontífi ce, precisam sempre da colaboração de todos, o que implica também “ter paciência, aprender a nos
perdoar; aprender cada dia a recomeçar”. Então o Papa questionou e respondeu em seguida: “quantas vezes temos de perdoar e recomeçar?
Setenta vezes sete, todas as vezes que for necessário. Criar relações fortes requer a confi ança, que se alimenta diariamente de paciência e
perdão”.

www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-01/papa-diaconato-permanente-iniciativa-profetica
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Dom Sergio Castriani Ordena Leonardo
Lucas Diácono Permanente em Manaus

https://arquidiocesedemanaus.org.br

 Na noite do dia 29 de dezembro, o Arcebispo Metropolitano de
Manaus, Dom Sergio Castriani ordenou Diácono Permanente o Leitor e
Acólito Leonardo Lucas Medeiros Cunha, que escolheu como lema de
serviço “Que Todos Sejam Um” (Jo 17, 21). A solene celebração aconte-
ceu às 19h, na Quadra Santo Eugênio de Mazenod, situada na Comunidade
Santa Mônica, bairro Novo Reino I, pertencente à Área Missionária Maria
Imaculada (AMMI), Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes –
Setor Dom Luiz Soares Vieira e contou com a presença de familiares e
amigos que vieram participar deste momento importante e único na camin-
hada religiosa do novo diácono, coordenador e fundador da Comunidade
Filho Amado que, na ocasião, também estava fazendo o lançamento do seu
primeiro livro intitulado “A Nossa Essência é o Amor”. Padre Kleber Far-
ias, pároco da AMMI, apresentou o candidato à Ordem do Diaconato ao
Arcebispo.
 “Nós enquanto igreja, acolhemos com muita alegria, mais um
irmão que vem para servir a Arquidiocese de Manaus e não somente a sua
comunidade. É mais um irmão que vem não somente para o anúncio e cari-
dade, mas para doar-se aos mais necessitados, a todos àqueles que têm fome
e sede da Palavra de Deus”, comentou Ozier Ferreira, vice-coordenador da
Comissão Arquidiocesana dos Diáconos (CAD) que, com a ordenação de
Leonardo, passa a contar com 55 diáconos permanentes.
 Em sua homilia, Dom Sergio salientou o fato da ordenação estar
acontecendo no dia da Sagrada Família e a importância da família, princi-
palmente no trabalho do diácono. “Família são relações primárias que não
podem ser dissolvidas. Família a gente não escolhe, família é presente de
Deus, e Jesus também teve a sua Sagrada Família. E hoje estamos muito
felizes de poder celebrar a ordenação diaconal do Leonardo, que há muito
já é diácono, pois já tem postura e comportamento de tal”, comentou Dom
Sergio. Ao fi nal da celebração, o novo diácono fez um breve discurso de
agradecimento, onde apresentou sua mãe e, em tom de muita emoção, fez
um pequeno resumo de sua caminhada.
Sobre o livro:

De acordo com Leonardo, o livro “A Nossa Essência é o Amor”,
é um livro teológico que é voltado para relacionamentos, vida em comuni-
dade, família e vivência do amor, um livro inspirado para levas às pessoas
à comunhão com Deus e com o próximo. “Eu já tinha começado a escrever
outros livros, com outros conteúdos, mas parei no meio do caminho. Nesse
ano do laicato eu senti o chamado para evangelizar por meio da escrita e me
veio a inspiração para escrever esse livro, com objetivo de para transmitir
o amor de Deus, por meio de temas que falam do amor fraterno, do perdão,
entre outros”, disse o autor.  Para quem quiser adquirir, o livro está a venda
na livraria Aparecida, Paulos, Vitória Maria e também na Comunidade Fil-
ho Amado no valor de 20 reais.

Dezesseis novos diáconos permanentes
ordenados na Arquidiocese de Curitiba

http://arquidiocesedecuritiba.org.br

 Na Santa Missa das 15h de domingo, 25 de novembro de
2018, aconteceu no Santuário da Divina Misericórdia a ordenação de
16 novos Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Curitiba, PR.
Mais de 3 mil pessoas participaram da solene Celebração com Orde-
nação, que contou com a presença dos Diáconos Permanentes, dos
Presbíteros de outras comunidades e cidades próximas, e teve como
presidente o Arcebispo Dom José Antônio Peruzzo.
 Após o Evangelho, deu-se início o rito de ordenação. O rito
é composto por 4 momentos: A eleição dos Candidatos e o propósito
dos eleitos, Ladainha de todos os Santos, Imposição das Mãos com a
prece de ordenação e A entrega do Evangelho com o abraço da Acol-
hida.
 Em sua mensagem Dom Peruzzo afi rmou que este é um
momento precioso de adesão ao Senhor. “Diácono quer dizer serviço.
Tudo o que fi zerem daqui em diante terá o traço de um ministro ordena-
do por um Deus Misericordioso. Cabe aos diáconos, entre outros ser-
viços, assistir o Bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios,
sobretudo a Eucaristia; distribuir a Comunhão; assistir ao matrimônio
e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir os funerais e
consagrar-se aos diversos serviços da caridade” (Catecismo da Igreja
Católica, 1570).
 Foram ordenados: Alex Sandro Franco de Souza, Almir
Soares Fragoso, Douglas Ochelinski, Edilberto Silvestre, Fran-
cisco Antônio Olle da Luz, Genésio Villas Boas, João Demétrio
Kotzias Neto, José Valdir Ferreira, Leandro Geni Walber, Luiz Car-
los Comin, Luiz Henrique da Silva, Ney de Almeida Guimarães,
Robson de Souza Garcia, Valmir dos Santos Nunes, Valmir Lafraia
e Wilson Daniel Vaz da Silva.
 A Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os neo-
diáconos, suas famílias e a Arquidiocese de Curitiba.

ERRAMOS: Na Edição Especial do informativo Diáconos nº 151,
de janeiro de 2019, na página 4, na matéria sobre os postulantes
ao cargo de Presidente da CND na Assembleia Geral e Eletiva de
abril de 2019, no texto sobre o diácono Franscisco Salvador Pon-
tes Filho, fi cou omitida informação sobre atividades profi ssionais
do referido postulante.
Abaixo o texto corrigido:
• Profi ssão: Serviços Bancários como Caixa e Tesoureiro.
* Possui Curso Superior em Gestão Pública;
* É Servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas;
* Foi Sub-secretário de Estado do Trabalho e Ação Social.
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