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Papa

Papa: a solidariedade é o caminho para sair melhores da crise

•"Uma solidariedade guiada pela fé nos permite traduzir o amor de Deus em nossa cultura

globalizada, não construindo torres ou muros que dividem e depois desabam, mas tecendo

comunidades e apoiando processos de crescimento verdadeiramente humanos e sólidos."

•Jackson Erpen - Vatican News

•“Ou seguimos em frente pelo caminho da solidariedade ou as coisas irão piorar. Quero

repetir: de uma crise não se sai como antes. A pandemia é uma crise. De uma crise, sai-se

melhor ou pior. Temos que escolher. E a solidariedade é precisamente o caminho para sair

melhores da crise”.

•Não na Biblioteca do Palácio Apostólico como vinha sendo realizada desde março devido à

pandemia, mas no Pátio São Dâmaso, que costuma testemunhar o juramento dos novos

recrutas da Guarda Suíça e a chegada de presidentes acompanhados de suas delegações.

•A alegria do reencontro

•Na primeira Audiência pública desde o início da pandemia (a última com presença de público

foi em 27 de fevereiro), Francisco demonstrava alegria pelo reencontro com os fiéis, que

tiveram a oportunidade de acessar o local entrando pela Porta de Bronze. Algo inédito até

então. Logo ao descer do automóvel sob aplausos, o Santo Padre, mantendo o

distanciamento social, conversou com vários fiéis que se aglomeravam junto às divisórias,

usando máscaras. Um dos momentos tocantes deste reencontro, foi quando um sacerdote

libanês lhe apresentou uma bandeira do País dos Cedros. Ele segurou-a, beijou-a, fazendo

uma oração pelo país abalado pela explosão no porto de Beirute e por uma grave crise

político-econômica.
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Papa

Papa: a solidariedade é o caminho para sair melhores da crise

“Depois de tantos meses retomamos nosso

encontro face a face, e não ‘tela a tela’,

mas face a face”, disse o Papa com alegria

ao iniciar sua catequese, sendo aplaudido

pelos presentes.

E foi a eles – e a quem o acompanhava

pelos meios de comunicação - que o

Pontífice dedicou a quinta catequese da

série “Curar o mundo”, intitulada “A

solidariedade e a virtude da fé”.

Sair da crise, juntos

“A atual pandemia – começou dizendo

Francisco - pôs em evidência a nossa

interdependência: estamos todos ligados

uns aos outros, tanto no mal como no bem.

Por conseguinte, para sairmos melhores

desta crise, devemos fazê-lo juntos, juntos,

não sozinhos. Sozinhos porque não se

consegue. Ou se faz juntos ou não se faz.

Devemos fazê-lo juntos, todos nós, em

solidariedade. Gostaria de sublinhar esta

palavra, solidariedade”.

“[ Por conseguinte, para sairmos melhores 

desta crise, devemos fazê-lo juntos, juntos, 

não sozinhos. Sozinhos porque não se 

consegue. Ou se faz juntos ou não se faz. 

Devemos fazê-lo juntos, todos nós, em 

solidariedade. Gostaria de sublinhar esta 

palavra, solidariedade.]”

“Como família humana - explicou - temos

uma origem comum em Deus; vivemos em

uma casa comum, o planeta-jardim no qual

Deus nos colocou; e temos um destino

comum em Cristo. Mas quando

esquecemos tudo isso – chamou a atenção

- nossa interdependência torna-se a

dependência de uns em relação aos

outros”, aumentando a desigualdade e a

marginalização; o tecido social se

enfraquece e o meio ambiente se deteriora.

Neste sentido, como ensinado por São

João Paulo II na Encíclica Sollicitudo rei

socialis, o princípio de solidariedade torna-

se mais do que nunca necessário, pois

mesmo vivendo numa mesma “aldeia

global”, onde tudo está interligado, nem

sempre transformamos em solidariedade

esta interdependência. “Há um longo

caminho entre a interdependência e a

solidariedade: os egoísmos – sejam

individuais, nacionais e dos grupos de

poder – e as rigidezes ideológicas,

alimentam «estruturas de pecado»”.

Solidariedade é bem mais que simples

generosidade

A palavra “solidariedade” – sublinhou

Francisco – “significa muito mais do que

alguns atos esporádicos de generosidade,

é muito mais, supõe a criação de uma nova

mentalidade que pense em termos de

comunidade, de prioridade da vida de todos

sobre a apropriação dos bens por parte de

alguns. Isso significa solidariedade. Não é

só questão de ajudar os outros, isso é

muito bom fazer, mas é mais. Trata-se de

justiça”. E para ser solidária, dar frutos, a

interdependência “tem necessidade de

fortes raízes no humano e na natureza

criada por Deus, tem necessidade de

respeito pelos rostos e pela terra”.

O Pontífice recorda então as advertências

da Bíblia desde o início, citando para tal a

Torre de Babel, narrada no Livro do

Gênesis, que descreve o que acontece
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Papa

Papa: a solidariedade é o caminho para sair melhores da crise

quando buscamos alcançar o céu – nossa

meta – ignorando a ligação com o humano,

com a criação e com o Criador. Isso

acontece cada vez que alguém quer subir,

subir, subir, sem levar em consideração os

outros:

“Construímos torres e arranha-céus, mas 

destruímos a comunidade. Unificamos 

edifícios e línguas, mas mortificamos a 

riqueza cultural. Queremos ser senhores da 

Terra, mas arruinamos a biodiversidade e o 

equilíbrio ecológico.”

Criar raízes no Pentecostes para

confrontar a "Síndrome de Babel"

Para ilustrar esta “síndrome de Babel”, fala

de um conto medieval em que, durante a

construção de uma torre”, ninguém se

lamentava se caía e morria um homem,

mas sim se caía um tijolo, pois custava e

demandava tempo e trabalho para fazê-lo:

“Um tijolo valia mais que uma vida humana. 

Cada um de nós pense no que acontece 

hoje. Infelizmente, algo semelhante pode 

acontecer também hoje. Alguma queda no 

mercado financeiro – vimos isso nos jornais 

nestes dias - é notícia em todas as 

agências. Milhares de pessoas caem por 

causa da fome, da miséria, e ninguém fala 

nisso.”

Neste sentido, para não repetirmos o

drama da Torre de Babel, que só gerou

ruptura e destruição em todos os níveis, o

Senhor nos convida a criar raízes no

evento de Pentecostes, que descendo do

alto como vento e fogo sobre a comunidade

reunida no cenáculo, “infunde sobre eles a

força de Deus, os impele a sair e a

anunciar a todos Jesus Senhor”:

O Espírito cria unidade na diversidade, cria

harmonia. O outro não é um mero

instrumento, mera “força de trabalho”, mas

participa com tudo de si na construção da

comunidade. São Francisco de Assis bem

o sabia e animado pelo Espírito deu a

todas as pessoas, ou melhor, a todas as

criaturas, o nome de irmão ou irmã.

Solidariedade tem "anticorpos" para

doença do individualismo

No Espírito Santo – enfatiza o Papa - Deus

se faz presente com a força do seu Espírito

Santo, que inspira a fé da comunidade

unida na diversidade e na solidariedade:

“Uma diversidade solidária possui os 

“anticorpos” para que a singularidade de 

cada um – que é um dom, único e irrepetível 

– não adoeça com o individualismo, com o 

egoísmo. A diversidade solidária também 

possui os anticorpos para curar estruturas e 

processos sociais que se degeneraram em 

sistemas de injustiça, em sistemas de 

opressão. Portanto, a solidariedade hoje é o 

caminho a percorrer em direção a um mundo 

pós-pandemia, para a cura de nossas 

doenças interpessoais e sociais. Não há 

outro. Ou seguimos em frente pelo caminho 

da solidariedade ou as coisas irão piorar. 

Quero repetir: de uma crise não sai como 

antes. A pandemia é uma crise. De uma 

crise, sai-se melhor ou pior. Temos que 

escolher. E a solidariedade é precisamente o 

caminho para sair melhores da crise, não 

com mudanças superficiais, com uma pintura 

por cima e tudo está bem. Não. Melhores!”
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Papa

Papa: a solidariedade é o caminho para sair melhores da crise

Eu penso nas necessidades dos outros?

“Em meio a crises, uma solidariedade guiada pela fé nos permite traduzir o amor de Deus 

em nossa cultura globalizada, não construindo torres ou muros – e quantos muros estão 

sendo construídos hoje - que dividem, mas depois desabam, mas tecendo comunidades e 

apoiando processos de crescimento verdadeiramente humanos e sólidos. 

E para isso ajuda a solidariedade.”

“Eu faço uma pergunta: eu penso nas necessidades dos outros? Cada um responda

em seu coração.”

Em meio a crises e tempestades – disse o Papa ao concluir - o Senhor nos interpela e nos

convida a despertar e ativar essa solidariedade capaz de dar solidez, sustentação e um

sentido a essas horas em que tudo parece naufragar. Que a criatividade do Espírito Santo

nos encoraje a gerar novas formas de familiar hospitalidade, de fecunda fraternidade e de

universal solidariedade.

Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-09/papa-francisco-audiencia-geral-2-setembro-2020.html
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•Na Liturgia, o silêncio é observado não só em momentos determinados. O recolhimento

perpassa toda a celebração. Há momentos explícitos de silêncio, mas ele é observado

também na escuta da palavra e acompanha certas orações chamadas presidenciais. Além

disso, temos muitas ações, gestos, movimentos e posturas do corpo realizados ou

acompanhados em silêncio, através do ouvido e da vista. Ouve-se em silêncio, acompanha-

se em silêncio pela vista, contemplando o que se realiza ou é realizado pelo sacerdote

presidente em nome de toda a assembleia.

•Silêncio na escuta da Palavra de Deus – Para ouvir é preciso silenciar, fazer espaço

interior para acolher a Palavra na força do Espírito Santo. É Cristo, a Palavra, quem fala

quando na igreja se lêem as Escrituras. Quantos ruídos estão atrapalhando a escuta da

Palavra de Deus em nossas assembleias! É ruído demais a distrair. É ruído acústico. É o

cochicho na Equipe de celebração. É ruído de microfonia dos aparelhos acústicos. É o

ventilador ruidoso. É a conversa entre os “assistentes”. Pior ainda é o ruído visual. Pessoas

chegando atrasadas, pessoas deslocando-se de um lugar para outro na igreja. É acólito

querendo ajustar o microfone quando a leitura já se iniciou. O silêncio é indispensável para

uma escuta frutuosa da Palavra de Deus.

•Silêncio que acompanha orações do sacerdote – A Liturgia distingue-se por seu caráter

dialogal. Nem todos dizem tudo. Há partes da assembleia e outras, próprias do sacerdote.

“Silêncio nas leituras, orações, ações e posturas corporais na Liturgia”



Papa

7

Expediente Diacônio

Órgão Informativo da CRD-Leste I - ( 80ª Edição – Agosto/Setembro 2020 )

Dom Luiz Henrique da Silva Brito – Bispo da Diocese de Volta Redonda/Barra do Piraí / Bispo Referencial para 

os Diáconos do Leste 1 

Presidente: Diac. Aristides Zandonai - a_zandonai@yahoo.com.br 

Vice Presidente: Diac. Adahil Rodrigues de Moraes - adahilss@hotmail.com
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Relações Públicas: Diac. Marco Carvalho - m.marco.carvalho@gmail.com

Criação/Montagem do informativo: Diac. Marco Carvalho

Por isso, os fiéis ouvem as orações em silêncio, fazendo-as suas e dando seu assentimento

através do Amém final ou por aclamações. Isso vale, sobretudo, para a Oração eucarística

que é sacerdotal por sua natureza. Diz a Instrução: “O sacerdote convida o povo a elevar os

corações ao Senhor na oração e ação de graças e o associa à prece que dirige a Deus Pai,

por Cristo, no Espírito Santo, em nome de toda a comunidade. A oração eucarística exige que

todos a ouçam respeitosamente e em silêncio” (cf. n. 79). O mesmo se diga da Oração pela

paz que é dita só pelo sacerdote.

•Silêncio que acompanha ações, gestos e movimentos – Todo gesto realizado pelo

presidente da assembleia é feito em nome de toda a assembleia. São gestos litúrgicos

significativos dos mistérios celebrados. Assim todos os fiéis presentes podem e devem

transformá-los em verdadeira oração: traçar o sinal da cruz, persignar-se, impor as mãos, lavar

as mãos, unir as mãos, elevar as mãos, inclinações de cabeça, genuflexões e assim por

diante. Os fiéis acompanham tudo em silêncio, fazendo-os seus, transformando-os em oração.

•Quase todos os movimentos são acompanhados em silêncio. Gostaria de realçar a procissão

da apresentação das oferendas. O canto que a acompanha é facultativo. Os fiéis que levam as

oferendas ao altar estão realizando uma procissão de ofertas em nome do todos os fiéis

presentes. Cada um deve encontrar-se nas oferendas, fazendo sua a apresentação das

oferendas com tudo o que elas significam. O ideal é que a procissão seja acompanhada pelo

olhar, em silêncio. A própria ação de se reunir em assembleia, já parte da celebração, é feita

em silêncio.

•Silêncio que acompanha posturas corporais da assembleia – Estar de pé, levantar-se,

sentar-se e estar assentado, ajoelhar e estar de joelhos, prostrar-se e estar prostrado são

ações comemorativas dos mistérios celebrados, expressões orantes, modos de a assembleia

comunicar-se com Deus. O corpo todo reza, comunica-se com Deus na fé, na esperança e na

caridade. Tudo isso é realizado no silêncio das palavras. Celebremos, pois, de corpo inteiro,

comunicamo-nos com Deus, inclusive, através da gestualidade corporal no silêncio das

palavras. Tudo é oração.

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

“Silêncio nas leituras, orações, ações e posturas corporais na Liturgia”
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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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Notícia

Diocese de Nova Iguaçu

.

Na festa do santo Diácono Lourenço, a gratidão da nossa Diocese aos Diáconos que em

nossas comunidades assumem a missão do serviço da caridade, da liturgia e da Palavra.

Rezemos por eles no dia de hoje.

Colaboração: Diac. Edilson Ventura
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Firmada parceria com UNINTER e Claretianos para Cursos de 

Formação à Distância

•O Diácono Francisco Salvador Pontes Filho

(Chiquinho) assinou nesta segunda-feira, 31 de

agosto de 2020, os contratos de parceria da

Comissão Nacional dos Diáconos (CND) com a

UNINTER, de Curitiba (PR) e com Claretiano -

Centro Universitário de Rio Claro (SP), para cursos

de formação à distância para Diáconos, esposas e

candidatos.

•O objetivo é oferecer, por meio das parcerias,

cursos de Extensão em Teologia, Graduação,

pós-graduação e Revalidação de Cursos. A parceria oferece ainda, descontos especiais para

os cursos, sendo necessário que o diácono seja filiado à CND e no caso de candidato ao

Diaconado, a Diocese de origem deve firmar um acordo com a CND para que se possa

oferecer o desconto especial.

•Importante ainda destacar que os Cursos não substituem a grade de Formação das Escolas

Diaconais. Para que as Escolas Diaconais possam ter o EAD, será necessário um futuro

acordo através da CND, sempre com a anuência do Bispo Diocesano.

•O início das inscrições e como serão feitas, será divulgado pela Presidência da CND através

do site: www.cnd.org.br e Facebook: https://www.facebook.com/diaconadobrasil/

LUTO – Arquidiocese do Rio de Janeiro
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LUTO – Diocese de Nova Iguaçu

Nota de Falecimento – “Eu sou a ressurreição e a vida.

Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.”

(João 11,25). Com profundo pesar, mas firmes na

esperança da Ressurreição em Jesus Cristo, comunicamos

o falecimento do Revmo. Sr. Diácono José Geraldo

Bregunce, membro do clero da Diocese de Nova Iguaçu,

ocorrido na tarde desta segunda-feira, 31 de agosto de

2020, no Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro da

Posse.

LUTO – Diocese de Campos dos Goytacazes

Nota de Falecimento – A Diocese de Campos

vem a público informar com pesar o falecimento

do diácono permanente Valdir Alberico, neste

dia 09 de agosto de 2020. Os fiéis da Diocese

se unem neste momento de dor, na certeza da

ressurreição aos familiares do diácono. "Se

cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos

também que Deus trará, mediante Jesus e com

ele, aqueles que nele dormiram". (1

Tessalonicenses 4, 14).

Campos dos Goytacazes, 09 de agosto de 2020

+ Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, Bispo

Diocesano de Campos

A Presidência da Comissão Regional dos Diáconos (CRD Leste 1) externa os profundos

sentimentos pela Páscoa dos caríssimos Diáconos José Geraldo Bregunce, Valdir Alberico e

João Mauro Pizzotti Marotta. Neste momento nos unimos em oração com todos os familiares

e com todo o corpo diaconal.

Elevamos a Deus o nosso agradecemos pelo frutuoso ministério diaconal exercido por cada

um de nossos irmãos e os confiamos ao Senhor, para que vivam a alegria eterna, participando da

nova vida em Cristo Ressuscitado.

“Esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo; ele transformará o nosso corpo mortal num corpo

glorioso como o seu” (Fl 3,20-21)

LUTO – Nota da CRD Leste 1
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Notícia

2º Retiro das Esposa dos Diáconos Permanente

Aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de Agosto o 2º Retiro das Esposas dos Diáconos

Permanentes. Devido a Pandemia o encontro aconteceu virtualmente e foi conduzido e

apresentado pela Psicologa Maria Lucia SantAnna de Oliveira, graduada em psicologia pela

UCP com especialização em Psicoterapia Breve, Terapia Comunitária e Orientação

Vocacional. Maria Lucia é também agente da Equipe de Formação da Renovação

Carismática da Diocese de Petrópolis.

O Retiro teve como Tema: As Mulheres na Bíblia .

As palestras apresentadas no 2° Retiro das Esposas dos Diáconos Permanentes, foram:

1 - Deus fala na Bíblia através de mulheres "Débora, Ana, Ruth e Noemi”.

2 - As mulheres de Deus e a autoestima: “Marta e Maria”

Psicologa Maria Lucia S. de Oliveira
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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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