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Homilia do Papa Francisco - Santa Missa na Solenidade de Pentecostes

•1. O Paráclito é o Consolador. Todos nós, especialmente em momentos difíceis como este

que estamos a atravessar devido à pandemia, procuramos consolações. Muitas vezes, porém,

recorremos só a consolações terrenas, que depressa se extinguem, são consolações

momentâneas. Hoje Jesus oferece-nos a consolação do Céu, o Espírito, o «Consolador

perfeito» (Sequência). Qual é a diferença? As consolações do mundo são como os

anestésicos: oferecem um alívio momentâneo, mas não curam o mal profundo que temos

dentro. Insensibilizam, distraem, mas não curam pela raiz. Agem à superfície, ao nível dos

sentidos, dificilmente ao nível do coração. Com efeito, só dá paz ao coração quem nos faz

sentir amados tal como somos. E o Espírito Santo, o amor de Deus, faz isso: como Espírito

que é, age no nosso espírito, desce ao mais íntimo de nós mesmos. visita «o íntimo do

coração», pois é «das almas hóspede amável» (ibid.). É a ternura de Deus em pessoa, que

não nos deixa sozinhos; e o facto de estar com quem vive sozinho, já é consolar.

•Irmã, irmão, se sentes o negrume da solidão, se trazes dentro um peso que sufoca a

esperança, se tens no coração uma ferida que queima, se não encontras a via de saída, abre-

te ao Espírito. Como dizia São Boaventura, «onde houver maior tribulação, Ele leva maior

consolação. Não faz como o mundo, que na prosperidade consola e adula, mas na

adversidade troça e condena» (Sermão na Oitava da Ascensão). Assim faz o mundo, assim

faz sobretudo o espírito maligno, o diabo: primeiro, lisonjeia-nos e faz-nos sentir invencíveis –

as lisonjas do diabo, que fazem crescer a vaidade –, depois atira-nos ao chão e faz-nos sentir

errados: joga conosco. Faz todo o possível por nos derrubar, enquanto o Espírito do

Ressuscitado nos quer levantar. Olhemos os Apóstolos: estavam sozinhos naquela manhã,

estavam sozinhos e perdidos, com as portas fechadas pelo medo; viviam no temor, tendo

diante dos olhos todas as suas fragilidades e fracassos, os seus pecados: tinham renegado

Jesus Cristo. Os anos transcorridos com Jesus não conseguiram mudá-los, continuavam a ser

•«Virá o Paráclito, que Eu vos hei

de enviar da parte do Pai»

(cf. Jo 15, 26). Com estas

palavras, Jesus promete aos

discípulos o Espírito Santo, o

dom supremo, o dom dos dons; e

fala do Espírito, usando uma

palavra particular,

misteriosa: Paráclito. Debrucemo-

nos hoje sobre esta palavra, que

não é fácil de traduzir pois

encerra vários significados.

Substancialmente, Paráclito

significa duas coisas:

•Consolador e Advogado.



3

Papa

•os mesmos. Depois, recebem o Espírito e tudo muda: os problemas e defeitos permanecem

os mesmos, mas eles já não os temem porque não temem sequer quem pretende fazer-lhes

mal. Sentem-se intimamente consolados, e querem fazer transbordar a consolação de Deus.

Antes eram medrosos, agora só têm medo de não testemunhar o amor recebido. Jesus

profetizara-o: o Espírito «dará testemunho a meu favor. E vós também haveis de dar

testemunho» (Jo 15, 26-27).

•Avancemos um passo. Também nós somos chamados a dar testemunho no Espírito Santo,

a tornar-nos paráclitos, isto é consoladores. Sim, o Espírito pede-nos para darmos corpo à sua

consolação. E como podemos fazê-lo? Não fazendo grandes discursos, mas aproximando-nos

das pessoas; não com palavras empoladas, mas com a oração e a proximidade. Lembremo-

nos de que a proximidade, a compaixão e a ternura são o estilo de Deus, sempre. O Paráclito

diz à Igreja que hoje é o tempo da consolação. É o tempo do anúncio feliz do Evangelho, mais

do que do combate ao paganismo. É o tempo para levar a alegria do Ressuscitado, não para

nos lamentarmos do drama da secularização. É o tempo para derramar amor sobre o mundo,

sem abraçar o mundanismo. É o tempo para testemunhar a misericórdia, mais do que para

inculcar regras e normas. É o tempo do Paráclito! É o tempo da liberdade do coração, no

Paráclito.

•2. Depois, o Paráclito é o Advogado. No contexto histórico de Jesus, o advogado não exercia

as suas funções como hoje: em vez de falar pelo acusado, costumava ficar junto dele

sugerindo-lhe ao ouvido os argumentos para se defender. Assim faz o Paráclito, «o Espírito da

verdade» (Jo 15, 26), que não nos substitui, mas defende-nos das falsidades do mal,

inspirando-nos pensamentos e sentimentos. Fá-lo com delicadeza, sem nos forçar: propõe,

não Se impõe. O espírito da falsidade, o maligno, faz o contrário: procura constranger-nos,

quer fazer-nos acreditar que somos sempre obrigados a ceder às más sugestões e aos

impulsos dos vícios. Esforcemo-nos então por acolher três sugestões típicas do Paráclito, do

Homilia do Papa Francisco - Santa Missa na Solenidade de Pentecostes
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nosso Advogado. São três antídotos basilares contra três tentações atualmente muito difusas.

•O primeiro conselho do Espírito Santo é: «Vive no presente»; no presente, não no passado

nem no futuro. O Paráclito afirma o primado do hoje, contra a tentação de fazer-se paralisar

pelas amarguras e nostalgias do passado, ou de focar-se nas incertezas do amanhã e deixar-

se obcecar pelos temores do futuro. O Espírito lembra-nos a graça do presente. Não há tempo

melhor para nós: agora e aqui onde estamos é o único e irrepetível momento para fazer bem,

fazer da vida uma dádiva. Vivamos no presente!

•Depois o Paráclito aconselha: «Procura o todo». O todo, não a parte. O Espírito não molda

indivíduos fechados, mas funde-nos como Igreja na multiforme variedade dos carismas, numa

unidade que nunca é uniformidade. O Paráclito afirma o primado do todo. É no todo, na

comunidade que o Espírito gosta de agir e inovar. Olhemos para os Apóstolos. Eram muito

diferentes entre eles: por exemplo, havia Mateus, um publicano que colaborara com os

Romanos, e Simão, chamado o Zelote, que a eles se opunha. Tinham ideias políticas opostas,

visões do mundo diferentes. Mas, quando recebem o Espírito, aprendem a dar o primado não

aos seus pontos de vista humanos, mas ao todo de Deus. Hoje, se dermos ouvidos ao

Espírito, deixaremos de nos focar em conservadores e progressistas, tradicionalistas e

inovadores, de direita e de esquerda; se fossem estes os critérios, significava que na Igreja se

esquecia o Espírito. O Paráclito impele à unidade, à concórdia, à harmonia das diversidades.

Faz-nos sentir parte do mesmo Corpo, irmãos e irmãs entre nós. Procuremos o todo! E o

inimigo quer que a diversidade se transforme em oposição e por isso faz com que se torne

ideologia. Devemos dizer «não» às ideologias, «sim» ao todo.

•Por fim, o terceiro grande conselho: «Coloca Deus antes do teu eu». Está aqui o passo

decisivo da vida espiritual, que não é uma coleção de méritos e obras nossas, mas humilde

acolhimento de Deus. O Paráclito afirma o primado da graça. Só deixaremos espaço ao

Senhor, se nos esvaziarmos de nós mesmos; só nos encontramos a nós mesmos, se nos

entregamos a Ele; só como pobres em espírito é que nos tornamos ricos de Espírito Santo.

Isto vale também para a Igreja. Com as nossas forças, não salvamos ninguém, nem sequer a

nós mesmos. Se estiverem em primeiro lugar os nossos projetos, as nossas estruturas e os

nossos planos de reforma, então decairemos no funcionalismo, no pragmatismo, no

horizontalismo e não produziremos fruto. Os «ismos» são ideologias que dividem, que

separam. A Igreja não é uma organização humana – é humana, mas não é apenas uma

organização humana –, a Igreja é o templo do Espírito Santo. Jesus trouxe o fogo do Espírito

à terra, e a Igreja reforma-se com a unção, a gratuidade da unção da graça, com a força da

oração, com a alegria da missão, com a beleza desarmante da pobreza. Coloquemos Deus

em primeiro lugar!

•Espírito Santo, Espírito Paráclito, consolai os nossos corações. Fazei-nos missionários da

vossa consolação, paráclitos de misericórdia para o mundo. Ó nosso Advogado, suave

Sugeridor da alma, tornai-nos testemunhas do hoje de Deus, profetas de unidade para a Igreja

e a humanidade, apóstolos apoiados na vossa graça, que tudo cria e tudo renova. Amen.
•Fonte: http://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210523_omelia-pentecoste.html

Homilia do Papa Francisco - Santa Missa na Solenidade de Pentecostes
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Papa: servir aos pobres é servir a Deus

•“Com seu apostolado, vocês nos ajudam a entender que cada pessoa é uma história sagrada,

um dom inestimável”. Palavras do Papa Francisco no discurso preparado e entregue aos

membros da Associação Lazare que se dedica às pessoas em situação de rua

•Jane Nogara - Vatican News

•Na manhã desta sexta-feira (21) o Papa Francisco recebeu os membros da Associação Lazare,

que se dedica às pessoas em situação de rua. O Papa falou com os jovens em um discurso

improvisado e entregou-lhes o discurso preparado. No seu discurso depois de recordar os

princípios simples sobre os quais a associação é construída, “ser vocês mesmos, encontrar a

alegria, sentir-se amado, aprender a benevolência como em uma família, viver juntos de forma

muito simples". Francisco recordou que estes princípios fazem sentido e formam um grupo

estável somente se fluirem de uma forte amizade com Cristo, a fonte de sua ação para o bem. Ao

sair ao encontro dos outros em suas situações e formar uma família na qual reine a harmonia e a

alegria de viver juntos, vocês participam - continuou - da missão da Igreja de alcançar as

periferias de nossa sociedade”.

•Ao servir, vocês servem ao próprio Senhor

•Francisco afirmou em seguida: “Queridos jovens, vocês escolheram colocar-se ao serviço da

dignidade humana, fazer-se vizinhos daqueles que são excluídos, sem teto, rejeitados, muitas

vezes traídos em seus direitos. Ao servi-los, vocês servem ao próprio Senhor. Com seu

apostolado, vocês nos ajudam a entender que cada pessoa é uma história sagrada, um dom

inestimável”. E reiterou aos jovens: "Com seu compromisso e dedicação, vocês buscam ser

cristãos não apenas em palavras, mas em ações. Desta forma, vocês dão muitos frutos e isto

pode ser visto na expansão de sua Associação em outros países e continentes".

•Encorajando-os:a

•“Não tenham medo de passar a tocha da esperança e do amor. Sejam 

testemunhas da ternura de Deus em meio à cultura do egoísmo, do individualismo,

da indiferença, do descarte, do desprezo pelos pobres e fracos”

Aos olhos de Deus vocês são um tesouro

Francisco ponderou também: “Aos olhos de Deus, vocês são um tesouro, um dom, uma vida, 

uma dignidade. Em seus rostos, vemos o rosto sofredor de Cristo que nos convida a um amor 

urgente e um coração aberto”. Em seguida exortou-os:

“Encorajo todos vocês a dar o melhor de si mesmos, a viver cada momento da

existência como uma graça, a sair do anonimato e fazer de sua vida uma

oferta pelo belo, pelo bom. Na verdade, "Lázaro" significa uma oferta, a 

oferta da humanidade, do que ela tem de melhor: a consciência dos limites”

Por fim concluiu seu discurso aos jovens afirmando mais uma vez: “Peço a todos vocês que 

permaneçam fiéis a seus objetivos. Hoje mais do que nunca, precisamos construir um mundo, 

uma sociedade de relações fraternas e plenas de vida. Porque " As ações derivam duma união

que propende cada vez mais para o outro, considerando-o precioso, digno, aprazível e bom, 

independentemente das aparências físicas ou morais. O amor ao outro por ser quem é, impele-

nos a procurar o melhor para a sua vida”. ( Fratelli tutti, 94).

•Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-05/papa-associacao-lazare-jovens-audiencia.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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Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe

Frei Alberto Beckhäuser, OFM

• A despedida da Missa que pode ser chamada também de envio, em latim soa assim: Ite, missa

est. A resposta é: Deo gratias. Traduzindo literalmente temos: Ide, a missa terminou. A tradução

brasileira procurou encontrar sua fórmula: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a

Deus! É o sacerdote celebrante quem envia ou o diácono, quanto presente. Por isso, enviando, eles

não se incluem: Ide, e não, Vamos.

• Quem é abençoado é enviado a abençoar, a ser bênção para o próximo, a ser Corpo dado e

Sangue derramado, a exemplo de Jesus Cristo.

• Importa realçar a riqueza da despedida. Despede-se o povo “para que cada qual retorne às suas

boas obras, louvando e bendizendo a Deus”. No fim de cada Missa realiza-se um envio. Os cristãos

são novamente enviados em missão. A missão de levar a paz, de levar o Senhor ao próximo, em

seus trabalhos, em toda a sua vida.

• A própria fórmula latina Ite, missa est, parece traduzir esta missão. Até hoje não se conseguiu

descobrir bem o significado do termo missa, que deu o nome a toda a Celebração

eucarística. Parece, contudo, poder significar as duas coisas: despedida e envio. Ide, a Missa que

está sendo encerrada, inclui uma missão; ide, a vós é confiada uma missão. A missão de

transformar a vossa vida numa ação de graças a Deus: Deo gratias. A missão de fazer de vossa

vida toda um louvor, um agradecimento, um reconhecimento a Deus, com as vossas boas obras.

Ide, vós não fizestes da Missa apenas uma ação de graças a Deus, mas deveis ser na vida uma

ação de graças; deveis fazer de toda a vossa vida uma ação de graças, viver em ação de graças.

• Compreende-se, então, que este momento não é uma mera despedida apressada, mas novo

envio para realizar a missão de cristão no mundo, de construir a paz, de impregnar a sociedade, a

família e todas as ações com o Senhor. Tornar o Senhor presente no mundo como Ele se tornou

sacramentalmente presente na assembleia eucarística e na Comunhão.

• Sem negar a beleza e a riqueza da fórmula atual Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, creio

que será útil recuperar a compreensão do termo missa, pelo qual é denominada toda a celebração.

• Missa, conforme o grande estudioso da Liturgia, André Jungmann, vem de missio ou demissio,

que quer dizer missão ou demissão, ou seja, despedida. Mas, a missão era sempre acompanhada

de uma bênção. Jesus ao subir aos céus, antes de enviar os discípulos ao mundo inteiro,

abençoou-os. Ora, a bênção por excelência é a presença de Jesus Cristo na assembleia

celebrante, na sua Palavra, no sacramento do seu Corpo e Sangue. Assim, terminadas as bênçãos

da consagração e da comunhão, os cristãos são enviados ao mundo, sendo também este envio-

despedida envolto com uma bênção. Aos poucos, a bênção do envio começou a significar todas as

bênçãos da celebração, de tal maneira que a palavra missa começou a significar também

bênção. Ite, missa est, então, pode significar também: Ide, recebestes uma bênção e uma missão a

cumprir. Em nome de Cristo vos envio abençoados, para que sejais bênção para o mundo. Fostes

abençoados para serdes enviados novamente.

• Vemos, então, que missa no sentido de bênção acaba sendo sinônimo de eucaristia, que,

literalmente, significa boa graça. Em cada Celebração eucarística os cristãos são abençoados por

Deus ao lhes dar seu próprio Filho; e na bênção final são reenviados ao mundo, tornando-se fonte

de bênção. Compreendida assim, a palavra missa readquire todo o seu significado.

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

Órgão Informativo da CRD-Leste I - ( 84ª Edição – Abril e Maio 2021 )

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

Secretário: Diac. Jorgemar Lemis - lemosjorgemar@yahoo.com.br

Tesoureiro: Diac. Jorge Francisco Jorge - jorgefjorge@bol.com.br 

Relações Públicas: Diac. Marco Carvalho - m.marco.carvalho@gmail.com

Criação/Montagem do informativo: Diac. Marco Carvalho

Canal do Youtube de Diaconando TV

•Diáconos brasileiros, candidatos aos Diaconado Permanente, esposas de Diáconos e

candidatos, exortamos vocês a se inscreverem no no canal do Youtube de Diaconando TV -

La reflexión del Diácono.

•É um espaço de Evangelização, reflexão e crescimento espiritual, guiado e orientado por

Diáconos Permanentes do Mundo inteiro.

•Para se inscrever acesse:

• https://www.youtube.com/channel/UC0UJvExXCd7StznXW3YuadQ

•Precisamos de sua participação para mantermos nosso importante canal diaconal no ar.

Deus abençoe a todos.
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Mensagem da CND na Assembleia Geral da CNBB

É sempre uma graça de Deus poder partilhar com os irmãos bispos alguns aspectos da vida

e ministério dos diáconos no Brasil. Depois de mais de um ano sem atividades presenciais o

Espírito do Senhor nos fez perceber novos sinais e caminhos para continuar a nossa missão.

Um destes sinais novos foi que o distanciamento físico provocou uma proximidade maior.

Vimos como os bispos se aproximaram dos diáconos e suas famílias interessando-se pela

saúde e pela situação econômica, trabalhista de cada um. Vimos crescer uma efetiva e

afetiva unidade entre diáconos e bispos, com reflexos na superação do isolamento. O

interesse pela formação continuada dos diáconos e suas esposas está crescendo em muitas

dioceses.

Por outro lado, experimentamos como muito salutar para a missão, a quebra de paradigmas

rígidos pastorais, para nos centrarmos no mais essencial da evangelização. Neste sentido

temos que agradecer e elogiar os bispos que acolhem iniciativas dos diáconos para uma

pastoral adaptada as novas exigências e para a capacidade criativa dos diáconos de propor

novos campos e métodos pastorais. Entre eles destacamos a criação de diaconias.

Percebemos que vivemos um tempo novo, um kairós, para que o diaconado no Brasil

deslanche com toda a sua capacidade inovadora e transformadora na renovação da Igreja e

na construção do Reino.

Dentro dos desígnios do amor de Deus, tivemos, durante o último ano, de nos despedir de

vinte e quatro diáconos e, mais dezoito no primeiro trimestre deste ano e, também algumas

esposas, filhos e candidatos ao diaconado permanente, vítimas da Covid. Certamente

podemos contar com eles para, na comunhão dos santos, interagir na realização do projeto

do Pai. A CND esteve sempre atenta solidarizando-se com cada família e oferecendo o apoio

necessário. Aliás, este é um dos aspectos em que podemos dizer que o diaconado no Brasil
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do Pai. A CND esteve sempre atenta solidarizando-se com cada família e oferecendo o apoio

necessário. Aliás, este é um dos aspectos em que podemos dizer que o diaconado no Brasil

cresceu. No amor solidário e fraterno, na oração por todos os doentes, especialmente pelos

afetados pela Covid. Com alegria participamos também da vitoriosa cura de muitos que

passaram pela dolorosa experiência desta doença.

As atividades da CND, previstas pra este ano no formato presencial, como a Assembleia

Geral Ordinária, Encontro Nacional de Diretores e Formadores das Escolas Diaconais,

Reunião Ampliada do Conselho Consultivo e Presidência, estão sendo realizadas de forma

virtual. Estamos estudando e providenciando a tecnologia que nos permita, da forma mais

adequada, alcançar estes objetivos.

A CND, realizou convênios com instituições de ensino de teologia, como a UNINTER e os

Claretianos, para estudo à distância, de diáconos que queiram fazer graduação, atualização

pós-graduação, extensivos às suas famílias. Eles contam com descontos significativos, uma

vez que estejam inscritos na CND.

Vale salientar, que o convênio com a Faculdade Claretianos, também contempla a

possibilidade de acolher candidatos ao diaconato permanente de escolas diaconais, deste

que tenha anuência do ordinário local e solicitação por escrito junto à CND.

Contamos hoje com quatro mil e sessenta diáconos inscritos na CND, dos mais de seis mil

existentes no país. Neste sentido, solicitamos encarecidamente, aos senhores bispos,

orientem seus diáconos a efetivar a inscrição e obter a carteira de identificação diaconal da

CND, que oferece garantia de segurança e a possibilidade de usufruir de descontos

especiais na aquisição de livros e material litúrgico.

Continuamos arrecadando fundos para adquirir uma das salas da CNBB em Brasília, que

possa servir como ponto de apoio a secretaria da CND e para pequenos encontros da

Diretoria, Conselho Consultivo e demais assessorias da CND.

Vemos com grande expectativa a realização da Assembleia Eclesial da América Latina e do

Caribe, onde esperamos poder participar representando o diaconado do Brasil, para que o

diaconado possa contribuir com a realização de uma Igreja sinodal.

Deus nos conceda sabedoria e saúde a todos para que possamos ser presença servidora

do seu Amor.

Diácono Francisco Salvador Pontes Filho

Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos - CND

Arquidiocese de Manaus - AM



Notícia
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Arquidiocese do Rio de Janeiro

A Comissão Arquidiocesana dos Diáconos Permanentes do Rio de Janeiro celebrou no mês de

Maio os aniversários de Ordenação Diaconal. Que todos sejam sempre assistidos pelo Espírito

Santo em sua missão diaconal. Parabéns a todos os Diáconos!!!

Arquidiocese do Rio de Janeiro

A Comissão Arquidiocesana dos 

Diáconos Permanentes do Rio de Janeiro 

celebrou no mês de Abril os 24 Anos de 

Ordenação Episcopal do Cardeal Dom 

João Orani Tempesta, Cisc. 

A Comissão agradeceu a Deus pelo dom 

da vida do Cardeal com esta bela 

mensagem.



Notícia
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Diocese de Campos dos Goytacazes

A Diocese de Campos dos Goytacazes, nos meses de Maio e Junho irá Instituir no Ministério

de Acólito, 5 candidatos ao diaconado permanente. Unamos nossas orações em

agradecimento a Deus por mais estas vocações.
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Notícia

Diocese de Nova Iguaçu - Ordenãção Diaconal

.

No dias 10 de Abril e 24 de Abril, Dom Gilson Andrade e Silva ordenou 9 Diáconos

Permanentes, sendo que no dia 10 de Abril foram ordenados 5 Diáconos e no dia 24 de Abril

foram ordenados 4 Diáconos.

A celebração aconteceu as 9h na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. Abaixo a relação

dos néo-diáconos pelo dia da ordenação:

Dia 04 de Abril:

• Carlos Alberto Virgulino de Oliveira - Carlos André Moreira dos Santos - Sergio Herculano

Rodrigues – Mauricio José da Silva e Wallace Baptista Dias.

Dia 24 de Abril:

• Celso Barbosa do Nascimento – Edson Antônio de Araújo – Raul Costa da Fonseca e

Ronaldo da Penha Machado.
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Notícia

..

Diocese de Nova Iguaçu

No dia 10 de Abril, na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, a ordenação de cinco novos

Diáconos para o serviço na Diocese de Nova Iguaçu, sendo 4 diáconos permanentes casados

e um diácono celibatário. Foram ordenados, Carlos Aberto Virgulino de Oliveira - Maurício

José da Silva - Sérgio Herculano Rodrigues - Wallace Baptista Dias e Carlos André Moreira

dos Santos.
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Notícia

..

No dia 24 de Abril, na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, a ordenação dos quatro novos

Diáconos para o serviço na Diocese de Nova Iguaçu. Foram ordenados como diáconos

permanentes, Celso Barbosa do Nascimento – Edson Antônio – Raul Costa da Fonseca e

Ronaldo da Penha Machado.

Diocese de Nova Iguaçu
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Notícia

..

No próximo dia 05 de junho, na Paróquia São Judas Tadeu, em Teresópolis, será celebrada a

Santa Missa onde serão instituídos 7 candidatos (6ª turma) ao diaconado permanente no

Ministério de Acólito e 13 candidatos (7ª turma) no Ministério de Leitor. A celebração será

presidida pelo senhor Bispo, Dom Gregório Paixão, OSB.

Diocese de Petrópolis

Diocese de Petrópolis – Formação Permanente

Aconteceu no dia 24 de abril o encontro virtual de formação permanente dos Diáconos. O

encontro teve com tema a carta apostólica “Patris Cordi” do Papa Francisco e foi apresentado

pelo Pe. Moises Fragoso.
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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 2021 : R$ 22,00 # # #    

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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