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Papa

Papa: Quer se destacar? Sirva! Torna-nos livres e mais 

semelhantes a Jesus

"Eu entendo a vida como uma competição para abrir espaço para mim mesmo às custas dos

outros ou acho que se sobressair significa servir? E, concretamente: dedico tempo a algum

"pequeno", a uma pessoa que não tem meios para retribuir? Eu cuido de alguém que não

pode me retribuir ou apenas de meus parentes e amigos?": perguntas a nos fazermos, sugeriu

Francisco.

Quer se destacar? Sirva! Nossa

fidelidade ao Senhor depende de

nossa disponibilidade em servir. O

serviço não nos diminui, mas nos faz

crescer. E ao servirmos os esquecidos,

que não podem nos retribuir, “também

nós recebemos o terno abraço de

Deus”.

O “serviço”, um tema caro ao Papa

esteve no centro de sua alocução que

precedeu a oração mariana

do Angelus neste 25º Domingo do

Tempo Comum: “Se quisermos seguir

Jesus, devemos percorrer o caminho

que ele mesmo traçou, o caminho do

serviço.”

Dirigindo-se aos peregrinos e turistas

reunidos na Praça São Pedro para o

tradicional encontro dominical,

Francisco começou explicando a

discussão entre os discípulos narrada

por Marcos sobre quem entre eles era o maior. E citou a frase que Jesus disse a eles, uma

frase “que vale também para nós hoje” - “Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último

de todos e aquele que serve a todos” -, acrescentando que quem ser o primeiro, deve ir para a

fila, pegar o último lugar "e servir a todos".

Quer se destacar? Sirva!

E justamente esta frase pronunciada pelo Mestre marca uma inversão nos critérios daquilo

que realmente importa:

O valor de uma pessoa não depende mais do papel que ela desempenha, do sucesso que

tem, do trabalho que faz, do dinheiro no banco; não, não, não, não depende disso; a grandeza

e o sucesso, aos olhos de Deus, têm um padrão, uma medida diferente: são medidos no

serviço. Não no que se tem, mas no que se dá. Quer se sobressair? Sirva. Este é o caminho.

Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-09/papa-francisco-angelus-19-setembro-2021.html
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Papa

Papa: Quer se destacar? Sirva! Torna-nos livres e mais 

semelhantes a Jesus

Quanto mais servimos, mais sentimos a presença de Deus

Hoje em dia a palavra "serviço" – disse o Papa – “parece um pouco desbotada, desgastada

pelo uso. Mas no Evangelho tem um significado preciso e concreto. Servir não é uma

expressão de cortesia: é fazer como Jesus que, resumindo em poucas palavras a sua vida,

disse que veio «não para ser servido, mas para servir». Portanto, se quisermos seguir Jesus,

devemos percorrer o caminho que ele mesmo traçou, o caminho do serviço:

Nossa fidelidade ao Senhor depende de nossa disponibilidade em servir. E isso, bem o

sabemos, custa, geralmente isso custa, “tem gosto de cruz”. Mas, à medida que aumenta o

cuidado e a disponibilidade para com os outros, tornamo-nos mais livres interiormente, mais

semelhantes a Jesus. Quanto mais servimos, mais sentimos a presença de Deus, sobretudo

quando servimos aqueles que não têm nada para nos restituir, os pobres, abraçando suas

dificuldades e necessidades, com a terna compaixão: e ali descobrimos ser, por sua vez,

amados e abraçados por Deus.

Em primeiro lugar, servir a quem não pode nos retribuir

Para ilustrar a importância da doação gratuita, Jesus coloca uma criança entre os discípulos,

pois "os gestos de Jesus são mais fortes que as palavras que usa", observou o Papa. “A

criança, no Evangelho – explicou – não simboliza tanto a inocência mas a pequenez. Porque

os pequenos, como as crianças, dependem dos outros, dos grandes, têm necessidade de

receber. Jesus abraça aquela criança e diz que quem acolhe um pequenino, uma criança, o

acolhe”:

Eis antes de tudo a quem servir: aqueles que têm necessidade de receber e não tem como

retribuir. Acolhendo quem está à margem, abandonado, acolhemos Jesus, porque Ele está ali.

E em um pequeno, em um pobre a quem servimos, também nós recebemos o terno abraço de

Deus.

O serviço não nos diminui, nos faz crescer

Interpelados pelo Evangelho, o Papa sugere que nos interroguemos:

Eu, que sigo Jesus, me interesso por quem é mais abandonado? Ou, como os discípulos

naquele dia, estou em busca de gratificações pessoais? Eu entendo a vida como uma

competição para abrir espaço para mim mesmo às custas dos outros ou acho que se

sobressair significa servir? E, concretamente: dedico tempo a algum "pequeno", a uma pessoa

que não tem meios para retribuir? Eu cuido de alguém que não pode me retribuir ou apenas

de meus parentes e amigos? São perguntas que podemos nos fazer.

Que a Virgem Maria, humilde serva do Senhor, nos ajude a compreender que o serviço não

nos diminui, mas nos faz crescer. E que há mais alegria em dar do que em receber.
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Formação

As catequeses do Papa Francisco sobre a Santa Missa

A Santa Missa

PAPA FRANCISCO - AUDIÊNCIA GERAL

Quarta-feira, 8 de novembro de 2017

Amados irmãos e irmãs, bom dia!

Iniciamos hoje uma nova série de catequeses, que fixará o olhar no “coração” da Igreja, ou

seja, na Eucaristia. Para nós cristãos, é fundamental compreender bem o valor e o

significado da Santa Missa, a fim de viver cada vez mais plenamente a nossa relação com

Deus.

Não podemos esquecer o grande número de cristãos que, no mundo inteiro, em dois mil

anos de história, resistiram até à morte para defender a Eucaristia; e quantos, ainda hoje,

arriscam a vida para participar na Missa dominical. No ano de 304, durante as perseguições

de Diocleciano, um grupo de cristãos, do norte de África, foram surpreendidos a celebrar a

Missa numa casa e foram aprisionados. O procônsul romano, no interrogatório, perguntou-

lhes por que o fizeram, sabendo que era absolutamente proibido. E eles responderam: «Sem

o domingo não podemos viver», que significava: se não podemos celebrar a Eucaristia, não

podemos viver, a nossa vida cristã morreria.

Com efeito, Jesus disse aos seus discípulos: «se não comerdes a carne do Filho do homem,

e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e

bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia» (Jo 6, 53-54).

Aqueles cristãos do norte de África foram assassinados porque celebravam a Eucaristia.

Deixaram o testemunho de que se pode renunciar à vida terrena pela Eucaristia, porque ela

nos dá a vida eterna, tornando-nos partícipes da vitória de Cristo sobre a morte. Um

testemunho que nos interpela a todos e exige uma resposta acerca do que significa para

cada um de nós participar no Sacrifício da Missa e aproximarmo-nos da Mesa do Senhor.

Estamos à procura daquela nascente da qual “jorra água viva” para a vida eterna?, que torna

a nossa vida um sacrifício espiritual de louvor e de agradecimento e faz de nós um só corpo

com Cristo? É este o sentido mais profundo da sagrada Eucaristia, que significa

“agradecimento”: agradecimento a Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos abrange e nos

transforma na sua comunhão de amor.

Nas próximas catequeses gostaria de responder a algumas perguntas importantes sobre a

Eucaristia e a Missa, a fim de redescobrir, ou descobrir, como o amor de Deus resplandece

através deste mistério da fé.
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As catequeses do Papa Francisco sobre a Santa Missa

O Concílio Vaticano II foi fortemente animado pelo desejo de levar os cristãos a compreender

a grandeza da fé e a beleza do encontro com Cristo. Por este motivo era necessário antes de

mais realizar, com a ajuda do Espírito Santo, uma adequada renovação da Liturgia, porque a

Igreja vive continuamente dela e renova-se graças a ela.

Um tema central que os Padres conciliares frisaram foi a formação litúrgica dos fiéis,

indispensável para uma verdadeira renovação. E é precisamente esta também a finalidade

deste ciclo de catequeses que hoje iniciamos: crescer no conhecimento do grande dom que

Deus nos concedeu na Eucaristia.

A Eucaristia é um acontecimento maravilhoso no qual Jesus Cristo, nossa vida, se faz

presente. Participar na Missa «é viver outra vez a paixão e a morte redentora do Senhor. É

uma teofania: o Senhor torna-se presente no altar para ser oferecido ao Pai pela salvação do

mundo» (Homilia, Santa Marta, 10 de fevereiro de 2014). O Senhor está ali connosco,

presente. Muitas vezes nós vamos ali, olhamos para as coisas, falamos entre nós enquanto o

sacerdote celebra a Eucaristia... e não celebramos ao lado d’Ele. Mas é o Senhor! Se hoje

viesse aqui o Presidente da República ou qualquer pessoa muito importante do mundo,

certamente todos estaríamos perto dela, e gostaríamos de a saudar. Mas repara: quando tu

vais à missa, o Senhor está lá! E tu distrais-te. É o Senhor! Devemos pensar nisto. “Padre,

mas as missas são tediosas" — “Que dizes, o Senhor é tedioso?" — Não, a Missa não, os

sacerdotes" — "Ah, que os sacerdotes se convertam, mas é o Senhor quem está ali!”. Está

claro? Não o esqueçais. «Participar na Missa é como viver outra vez a paixão e a morte

redentora do Senhor».

Procuremos agora fazer-nos algumas perguntas simples. Por exemplo, por que fazemos o

sinal da cruz e o ato penitencial no início da Missa? E aqui gostaria de fazer outro parêntese.

Formação
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As catequeses do Papa Francisco sobre a Santa Missa

Vistes como fazem as crianças o sinal da cruz? Não se sabe o que fazem, se é o sinal da cruz

ou um desenho. Fazem assim [o Papa fez um gesto desajeitado]. É preciso ensinar bem às

crianças a fazer o sinal da cruz. Assim começa a Missa, assim começa a vida, assim começa

o dia. Isto significa que somos remidos com a cruz do Senhor.

Olhai para as crianças e ensinai-lhes a fazer bem o sinal da cruz. E aquelas Leituras, na

Missa, porque se fazem? Por que se lêem ao domingo três Leituras e nos outros dias duas?

Por que estão ali, o que significa a Leitura da Missa? Por que se lêem e o que têm a ver? Ou

então, por que a um certo ponto o sacerdote que preside à celebração diz: “Corações ao

alto?”. Não diz: “Telefones ao alto para fazer fotografias!”. Não, não é agradável! E digo-vos

que me causa muita tristeza quando celebro aqui na Praça ou na Basílica e vejo tantos

telefones elevados, não só dos fiéis, mas até de alguns sacerdotes e bispos. Por favor! A

Missa não é um espetáculo: significa ir encontrar a paixão e a ressurreição do Senhor. Por

isso o sacerdote diz: “Corações ao alto”. Que significa isto? Recordai-vos: não levanteis os

telefones.

É muito importante voltar aos fundamentos, redescobrir aquilo que é essencial, através do que

se toca e se vê na celebração dos Sacramentos. O pedido do apóstolo São Tomé (cf. Jo 20,

25), para poder ver e tocar as chagas dos pregos no corpo de Jesus, é o desejo de poder de

alguma forma “tocar” Deus para acreditar nele. O que São Tomé pede ao Senhor é aquilo de

que todos nós precisamos: vê-lo e tocar nele para o poder reconhecer. Os Sacramentos vêm

ao encontro desta exigência humana. Os Sacramentos, e a celebração eucarística de maneira

especial, são os sinais do amor de Deus, os caminhos privilegiados para nos encontrarmos

com Ele.

Assim, através destas catequeses que hoje começam, gostaria de redescobrir juntamente

convosco a beleza que se esconde na celebração eucarística, e que, quando é revelada, dá

pleno sentido à vida de cada um. Nossa Senhora nos acompanhe neste novo percurso.

Obrigado.

Saudações

Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em particular os fiéis da diocese de

Santo Ângelo, desejando-vos que cresçais sempre mais no amor e na adoração da Eucaristia,

para que este Sacramento possa continuar a plasmar as vossas comunidades.

Por fim, saúdo os jovens, os doentes e os recém-casados. A hodierna memória dos Santos

Mártires, cujas relíquias estão conservadas aqui na Basílica de São Pedro, aumente em vós,

queridos jovens, a atenção ao testemunho cristão até nos contextos difíceis; ajude a vós,

amados doentes, a oferecer os vossos sofrimentos em apoio dos tantos cristãos perseguidos;

encoraje a vós, estimados recém-casados, a confiar na ajuda de Deus e não só nas vossas

capacidades.

Formação
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CND e Diáconos avaliam resultados da Live de 1º de Agosto

•A Comissão Nacional dos Diáconos

(CND), em parceria com os Diáconos da

Arquidiocese de Uberaba, Minas Gerais,

fez avaliação da Live “Construindo nossa

casa, edificando a nossa história”, ontem,

18 de agosto de 2021. A avaliação teve a

presença de 29 participantes, entre

presidentes de regionais, representantes

da Arquidiocese de Uberaba, da

presidência da CND, de Comissões

Regionais, entre outros. A Live foi

realizada no dia 1º de agosto com o

objetivo de alavancar recursos para a

aquisição de uma sede para CND, em

Brasília.

•O Presidente da CND, Diácono Francisco

Salvador Pontes Filho, abriu a reunião de

avaliação agradecendo a presença de

todos, e passou a coordenação dos

trabalhos para o Diácono Márcio Souza,

de Uberaba-MG, um dos coordenadores e

responsáveis pelo Projeto da Live. Ele

apresentou um resumo da adesão de

diáconos, esposas, vocacionados e outras

pessoas à Live, através do Facebook e do

canal do YouTube. Pelo Facebook houve

1.099 engajamentos e 598 visualizações.

Pelo canal do YouTube foram 446 horas

de visualizações e o vídeo foi visto mais

de 700 vezes.

•No final, foi apresentado o resultado

financeiro da Live, que arrecadou, durante

a realização, R$ 13.287,86, e outras

contribuições continuam sendo enviadas.

Até o dia 10 deste mês de agosto, os

valores anteriores somados aos

arrecadados com a Live já totalizavam R$

203.828,72 destinados à aquisição da

sede da CND. Outras doações ainda

continuam chegando à CND. No final,

houve momento de partilha e uma fala

emocionada do Presidente da CND,

Diácono Chiquinho, agradecendo o

empenho dos Diáconos de todo o Brasil,

através dos seus regionais, e da

Arquidiocese de Uberaba e do seu Bispo,

Dom Paulo Mendes Peixoto.

Foto/print: José Bezerra
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São Lourenço: os pobres são as estrelas e os tesouros da Igreja

Morto como mártir de Cristo, São Lourenço é Padroeiro dos Diáconos. Por ocasião da sua

festa, celebrada hoje 10 de agosto, o céu, à noite, se ilumina de rastros luminosos. O

fenômeno ocorre por uma chuva de meteoritos. O Diácono de Roma morreu martirizado

durante a perseguição do imperador Valério no ano 258.

•Amedeo Lomonaco – Vatican News

•O terceiro santo padroeiro da cidade de Roma depois dos santos Pedro e Paulo, Lourenço

nasceu na Espanha na primeira metade do século III. Foi diácono da Igreja de Roma em uma

época de perseguição dos cristãos. Ele administrava bens e ofertas para suprir as

necessidades dos pobres, órfãos e viúvas. Em 258 d.C., o imperador Valério emitiu um édito

segundo o qual todos os bispos, presbíteros e diáconos seriam condenados à morte. O

pontífice, Papa Sisto II, tinha sido morto em 6 de agosto. Inicialmente, Lourenço foi poupado

com o objetivo de obter informações sobre os bens da comunidade. Mas Lourenço, depois de

distribuir aos pobres os poucos bens que a Igreja tinha na época, apresentou uma multidão

de pobres, aleijados e cegos às autoridades romanas e disse: "Estes são os tesouros da

Igreja".

•Portanto, o martírio de São Lourenço foi 4 dias depois do Papa e de acordo com uma antiga

"paixão", extraída dos escritos de Santo Ambrósio, foi queimado em uma grelha de ferro. No

"De Officiis" Santo Ambrósio imagina um encontro no caminho do martírio. No texto, Lourenço

faz algumas perguntas ao Papa Sisto II. "Pai, para onde vais sem o teu filho? Para onde te

apressas, santo bispo, sem teu diácono? Jamais ofereceste o sacrifício sem o teu ministro. O

que fiz para desagradá-lo, pai? Talvez me consideres indigno? Provai-me, e vejas se

escolheste um ministro indigno para a distribuição do sangue do Senhor. Talvez recuses

àquele que admitiste aos mistérios divinos de ser teu companheiro no derramamento do

sangue"?

São Lourenço distribui as riquezas da Igreja (obra do pintor Bernardo Strozzi)
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•Nas pegadas de São Lourenço

•O testemunho de São Lourenço vai além do período histórico em que o diácono da Igreja de

Roma viveu. Ao encontrar os diáconos permanentes da diocese de Roma em 19 de junho de

2021, o Papa Francisco entrelaça o exemplo de São Lourenço com os desafios atuais. E ele

os exorta a "se inspirarem nas raízes da Igreja":

•"A diminuição do número de sacerdotes levou a um compromisso predominante dos

diáconos com tarefas de substituição que, por muito importantes que sejam, não constituem a

natureza específica do diaconado. São tarefas de substituição. O Concílio, depois de falar de

serviço ao Povo de Deus ‘no ministério da Liturgia, da palavra e da caridade’, sublinha que os

diáconos são sobretudo — sobretudo — ‘consagrados aos ofícios da caridade e da

administração’. A frase remonta ao início dos séculos, quando os diáconos se ocupavam em

nome e por conta do bispo das necessidades dos fiéis, especialmente dos pobres e dos

doentes. Podemos também recorrer às raízes da Igreja de Roma. Não penso apenas em São

Lourenço, mas também na decisão de dar vida às diaconias. Na grande metrópole imperial

foram organizados sete lugares, distintos das paróquias e distribuídos pelos municípios da

cidade, nos quais os diáconos realizavam um trabalho intenso a favor de toda a comunidade

cristã, em particular dos ‘últimos’, de modo que, como dizem os Atos dos Apóstolos, nenhum

entre eles fosse necessitado. Por esta razão, em Roma, procurou-se recuperar esta antiga

tradição com a diaconia na igreja de Santo Estanislau".

•Estrelas cadentes

•A noite de São Lourenço é tradicionalmente associada com o fenômeno das estrelas

cadentes. São consideradas evocativos das brasas ardentes sobre as quais o santo foi

martirizado. Neste momento, a Terra passa pela chuva de meteoritos Perseidas. No poema

intitulado "10 de agosto", Giovanni Pascoli interpreta a "chuva" de estrelas cadentes como um

rio de lágrimas celestiais:

•São Lourenço, eu sei porque cai e cintila

tanta estrela nesse espaço tranquilo,

porque é um grande pranto o que resplandece

nesse côncavo céu.

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-08/sao-lourenco-martir-estrelas-pobres.html
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Arquidiocese do Rio de Janeiro

De 13 a 15 de agosto, aconteceu o primeiro Retiro Canônico dos Diáconos Permanentes, na

Casa de Retiro Santo Agostinho, em Jacarepaguá, tendo como pregador Dom Anselmo

Chagas de Paiva, OSB. O retiro foi promovido pela Comissão Arquidiocesana dos Diáconos

Permanentes (CADIPERJ).

..

Arquidiocese do Rio de Janeiro
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..

Arquidiocese do Rio de Janeiro

Nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2021 aconteceu o 3° Retiro das esposas dos diáconos

permanentes da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Devido a Pandemia, o retiro aconteceu pelas redes sociais e teve como pregador Pe Abimar

Oliveira de Moraes, (Professor do Departamento de Teologia da PUC- Rio e Vigário

Paroquial da Matriz de Santa Rita). O tema foi: O sim amoroso de São José: homem, pai e

família.

O retiro teve a participação de 31 esposas e foi organizado pelas seguintes esposas:

Ângela, esposa do Diácono Almeir

Janete, esposa do Diácono Amâncio

Wanderly, esposa do Diácono Aloísio

Sandra Maria, esposa do Diácono João Carlos

Silvana, esposa do Diácono Marcos Gaioso

Elenilda, esposa do Diácono Elmo.
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..

Arquidiocese do Rio de Janeiro

Encontro dos diáconos (Arq-Rio) na paróquia Na. Sa. da Conceicao, em Realengo no último

dia 11 de setembro. "Todos possuímos, por graça do Espírito Santo, o sentido da fé. E esse

sensus fidei brota, não do mero acúmulo de conhecimento doutrinal, mas de uma verdadeira

experiência de fé e de uma contínua busca de santidade" (Pe. Rodrigo Dias).

A CADIPERJ agradece a participação de todos e, de modo especial, do Padre Rodrigo Dias

pela formação continuada e acolhida.

Fonte: Facebook CADIPERJ
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Notícia

Diocese de Volta Redonda/Barra do Pirai

.

Dia dos Diáconos é celebrado na Igreja Santa Cecília

Na terça-feira, dia 10, foi celebrada a santa missa em Ação de Graças pelo Dia dos Diáconos

e de seu padroeiro, São Lourenço, na igreja Santa Cecília, em Volta Redonda, presidida pelo

bispo diocesano, dom Luiz Henrique. Também estiveram presentes os diáconos da Diocese,

o bispo emérito, dom João Maria Messi, Monsenhor Nobuo Sano, Vigário Geral, padre Silvio

Rafael, o mestre de cerimônias diocesano, padre Carlos Henrique Ferreira e o padre Rafael

Ferreira.

Em sua homília, o bispo ressaltou a necessidade de lembrar esta data. “É uma

alegria muito grande celebrar essa eucaristia para reforçar no nosso coração e aqui na

Diocese a grande importância e valor do ministério diaconal”. Ele ainda pontuou que o

diaconato é um dom vindo de Deus e sua primeira comunidade é em seu lar. “O diaconato é

um ministério, é um dom de Deus. O diácono permanente casado deve ter sempre em seu

coração que a primeira vocação dele é o matrimônio, é a família. Não pode abster-se desta

vocação”, disse.

O padroeiro dos diáconos é São Lourenço, mártir e diácono, que deu sua vida pelo Senhor.

Dom Luiz Henrique reforçou que o santo tinha o desejo por servir ao reino de Deus e que ele

deve ser uma inspiração para os diáconos. “São Lourenço se destacou por esse seu fervor,

zelo ardente e dedicação inquebrantável do reino de Deus”, finalizou.

https://diocesevr.com.br/noticia/228/dia-dos-diaconos-e-celebrado-na-igreja-santa-cecilia?fbclid=IwAR0Riu8QtJ4jSM0wN6S_hFVSt54hWo8DO0uflAozx2b5L4IHHaRAdtWBHRk
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Notícia

Diocese de Nova Friburgo

.

Diáconos Permanentes promovem encontro de formação com o Bispo Diocesano

Os Diáconos Permanentes da Diocese de Nova Friburgo participaram no sábado, dia 7 de

agosto, de um produtivo encontro de formação com o Bispo Diocesano, Dom Luiz Antonio

Lopes Ricci.

O evento foi realizado no centro pastoral da Paróquia São Pedro, em Triunfo, e recebeu a

visita do Vigário Episcopal do Litoral e Administrador Paroquial local, Pe. Gleison Lima. Os

diáconos estavam acompanhados de suas esposas.

Após um reforçado café da manhã, teve início a reunião. Com essa parcela do clero

diocesano, Dom Luiz Antonio promoveu uma oportuna reflexão com o tema “espiritualidade

diaconal”.

Encerrando o encontro, houve a Santa Missa, com a participação de alguns fiéis da

comunidade anfitriã. E, logo após, todos que participaram da Missa foram convidados a

partilhar de um delicioso almoço fraterno com o Bispo e os Diáconos Permanentes.

Fonte: https://www.diocesenf.org.br/noticia_perfil.php?codigo=4961
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..

No dia 07 de Agosto, os candidatos ao Diaconado Permanente da Diocese de Petrópolis,

retornaram as aulas presencias. Devido a pandemia, as aulas presenciais foram suspensas

em março de 2020 e os candidatos tiveram ao longo do ano encontros pelas redes sociais, e

participaram dos encontros de formação junto com os diáconos, que também aconteceram

pelas redes sociais. No inicio deste ano foram iniciadas aulas EAD de outros temas, diferentes

da grade curricular (CIC, Concílio Vaticano II) que aconteceram aos sábados, pelas redes

sociais. As aulas presenciais, estão acontecendo no salão da Paróquia de Santo Antônio do

Alto da Serra. Para esse retorno foram redigidas as “Diretrizes para retorno das aulas

presenciais com os protocolos de segurança sanitária”.

Diocese de Petrópolis – Candidatos retomam as aula presenciais



16

Notícia
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Diocese de Petrópolis celebram aniversário de ordenação

Os Diáconos da Diocese de Petrópolis, neste mês de setembro celebram o aniversário de

Ordenação. No dia 14 de Setembro, celebramos o 2º ano de ordenação da 4ª turma; no dia 16

de setembro celebramos os 4 anos de ordenação da 2ª turma e no dia 29 de setembro

celebramos o 3º ano de ordenação da 3ª turma. Deus seja louvado pelo dom da vida de cada

diácono. Que Deus esteja sempre abençoando sempre o ministério de cada diácono. Parabéns!

2ª Turma

3ª Turma

4ª Turma
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“Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele 

continua só um grão de trigo; mas se morre, então produz 

muito fruto”

Com profundo pesar, mas firmes na esperança da

Ressurreição em Cristo Jesus, comunicamos o

falecimento do Revmo. Sr. Diácono Paulo Roberto Alves

Baptista, ocorrido no fim da tarde deste sábado, 28 de

agosto de 2021, no Centro Hospitalar da Fiocruz, no Rio

de Janeiro, vítima da pandemia da COVID-19.

Diácono Beto, como era carinhosamente chamado, tinha

67 anos e era casado com a Sra. Alice Pereira com quem

constituiu uma bela família. Ordenado em 26 de abril de

1997, prestou diversos serviço à Diocese de Nova Iguaçu,

entre os quais destacamos seu zeloso cuidado no

economato do Seminário São Paulo VI. Seu último serviço

cooperador paroquial foi na Paróquia São José Operário

do bairro Califórnia em Nova Iguaçu, mas, em virtude de

uma enfermidade estava licenciado atualmente. Sempre

presente nos momentos diocesanos, celebrou a Festa de

São Lourenço, patrono dos diáconos no último dia 10 de

agosto na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga.

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

sentimentos pela Páscoa do caríssimo Diácono Paulo Roberto Alves. 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 pelo nosso

irmão e o confiamos ao Senhor, para que viva 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)

Que o exemplo do Diácono Paulo Roberto, um bom pai, esposo e servidor do Reino de Deus,

seja para nós modelo na caminhada rumo ao Pai. Confiamos à Virgem da Piedade para que

o Senhor da Vida acolha em seu reino nosso querido amigo e conceda à sua família o

conforto necessário para viver esse momento de dor e saudade.

Dom Gilson Andrade da Silva

Bispo Diocesano de Nova Iguaçu

LUTO – Diocese de Nova Iguaçu
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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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