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Papa

O Papa e o Advento: Deus se esconde nas situações mais comuns de 

nossa vida

Neste domingo, começa o Advento, tempo litúrgico que nos prepara para o Natal. Francisco

recordou no Angelus a "bela promessa que nos introduz no tempo do Advento: «Virá o teu

Senhor». Este é o fundamento da nossa esperança, é o que nos sustenta também nos

momentos mais difíceis e dolorosos da nossa vida"..

Mariangela Jaguraba - Vatican News

O Papa Francisco rezou a oração

mariana do Angelus, deste domingo

(27/11), com os fiéis e peregrinos

reunidos na Praça São Pedro.

Na alocução que precedeu a oração,

o Pontífice recordou a "bela

promessa que nos introduz no tempo

do Advento: «Virá o teu Senhor».

Este é o fundamento da nossa

esperança, é o que nos sustenta

também nos momentos mais difíceis

e dolorosos da nossa vida: Deus

vem. Nunca nos esqueçamos disso!

O Senhor vem sempre, nos visita, se

faz próximo, e voltará no fim dos

tempos para nos acolher no seu

abraço.

O Senhor inspira as nossas ações

A seguir, o Papa fez as seguintes perguntas: "Como vem o Senhor? Como reconhecê-lo e

acolhê-lo?" Primeira pergunta: como o Senhor vem?

Segundo Francisco, "muitas vezes ouvimos dizer que o Senhor está presente no nosso

caminho, que nos acompanha e nos fala. Mas talvez, distraídos como estamos por tantas

coisas, esta verdade permanece para nós apenas teórica, ou imaginamos que o Senhor vem

de maneira sensacional, talvez por meio de algum sinal prodigioso. Jesus diz que acontecerá

"como nos dias de Noé". E o que faziam nos dias de Noé? Simplesmente as coisas normais e

cotidianas da vida: «Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento»".

Levemos em consideração isso: Deus está escondido em nossa vida, está sempre presente,

está escondido nas situações mais comuns e ordinárias de nossa vida. Não vem em eventos
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O Papa e o Advento: Deus se esconde nas situações mais comuns de 

nossa vida

extraordinários, mas nas coisas do dia-a-dia. O Senhor vem nas coisas do dia-a-dia,

porque Ele está ali, se manifesta nas coisas de todos os dias. Ele está ali, no nosso

trabalho quotidiano, num encontro casual, no rosto de uma pessoa necessitada, mesmo

quando enfrentamos dias que parecem cinzentos e monótonos, o Senhor está ali, nos

chama, nos fala e inspira as nossas ações.

Perceber a presença de Deus na vida cotidiana

Segunda pergunta: como reconhecer e acolher o Senhor? De acordo com Papa, "devemos

estar acordados, atentos, vigilantes. Jesus nos adverte: existe o perigo de não

percebermos a sua vinda e estar despreparados para a sua visita".

Francisco disse que recordou "outras vezes o que Santo Agostinho dizia: "Temo o Senhor

que passa", ou seja, temo que Ele passe e eu não o reconheça! De fato, sobre aquelas

pessoas do tempo de Noé, Jesus diz que elas comiam e bebiam «e nada perceberam, até

que veio o dilúvio, e arrastou a todos»".

Prestemos atenção nisso: não perceberam nada! Estavam ocupadas com suas coisas e

não perceberam que o dilúvio estava para vir. De fato, Jesus diz que, quando Ele vier, "dois

homens estarão trabalhando no campo: um será levado e o outro deixado". Qual é a

diferença? Em que sentido? Simplesmente que um estava vigilante, esperava, capaz de

perceber a presença de Deus na vida cotidiana; o outro, por outro lado, estava distraído,

"sem compromisso", como se fosse nada, e não percebeu nada.

Deixar-se chacoalhar pelo torpor

"Neste Tempo do Advento deixemo-nos chacoalhar pelo nosso torpor e despertemo-nos do

sono", disse o Papa, convidando-nos a fazer as seguintes perguntas: "Estou consciente do

que vivo? Estou atento? Estou acordado? Procuro reconhecer a presença de Deus nas

situações cotidianas ou estou distraído e um pouco esmagado pelas coisas?"

"Se não percebermos sua vinda hoje, também estaremos despreparados quando ele vier

no fim dos tempos. Irmãos e irmãs, permaneçamos vigilantes! Esperando que o Senhor

venha, se aproxime de nós, porque Ele está aqui, espera. Prestemos atenção! Que a

Virgem Santa, Mulher da expectativa, que percebeu a passagem de Deus na vida humilde

e escondida de Nazaré e o acolheu em seu ventre, nos ajude neste caminho de estar

atentos à espera do Senhor que está no meio de nós e passa", concluiu Francisco.

Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-11/papa-francisco-angelus-tempo-advento-deus-vida.html
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As catequeses do Papa Francisco sobre a Santa Missa

A Santa Missa – Liturgia da Palavra

PAPA FRANCISCO

AUDIÊNCIA GERAL

Praça São Pedro

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

Bom dia, estimados irmãos e irmãs!!

Hoje damos continuidade às catequeses sobre a

Santa Missa. Depois de termos refletido sobre os

ritos de introdução, consideremos agora a Liturgia

da Palavra, que é uma parte constitutiva porque

nos reunimos precisamente para ouvir aquilo que

Deus fez e ainda tenciona realizar por nós. É uma

experiência que acontece “diretamente” e não por

ter ouvido falar, pois «quando na Igreja se lê a

Sagrada Escritura, é o próprio Deus que fala ao

seu povo; e Cristo, presente na palavra, anuncia o

Evangelho» (Ordenamento Geral do Missal

Romano, 29; cf. Const. Sacrosanctum concilium, 7;

33). E quantas vezes, enquanto se lê a Palavra de

Deus, se comenta: “Olha aquele..., olha aquela...

olha o chapéu que ela tem: é ridículo...”.

E começa-se a fazer comentários. Não é verdade? Devem-se fazer comentários durante a

leitura da Palavra de Deus? [respondem: “não!”]. Não, porque se tu tagarelas com as

pessoas não ouves a Palavra de Deus. Quando se lê a Palavra de Deus na Bíblia — a

primeira Leitura, a segunda, o Salmo responsorial e o Evangelho — devemos ouvir, abrir o

coração, pois é o próprio Deus que nos fala, e não podemos pensar noutras coisas nem falar

de outros assuntos. Entendestes?... Explicar-vos-ei o que acontece nesta Liturgia da

Palavra.

As páginas da Bíblia deixam de ser um escrito, para se tornar Palavra viva, pronunciada por

Deus. É Deus quem, através da pessoa que lê, nos fala e nos interpela, a nós que ouvimos

com fé. O Espírito «que falou por meio dos profetas» (Credo), inspirando os autores

sagrados, faz com que «a Palavra de Deus atue realmente nos corações aquilo que faz

ressoar aos ouvidos» (Lecionário, Introd., 9). Mas para ouvir a palavra de Deus é necessário

ter também o coração aberto para receber a palavra no coração. Deus fala e nós prestamos-

lhe ouvidos, para depois pôr em prática quanto ouvimos. É muito importante ouvir. Às vezes,

talvez, não entendemos bem porque algumas leituras são um pouco difíceis. Mas Deus fala-

nos igualmente de outro modo. [É preciso estar] em silêncio e ouvir a Palavra de Deus. Não

vos esqueçais disto. Na Missa, quando começam as leituras, ouçamos a Palavra de Deus.
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Temos necessidade de o ouvir! Com efeito, é uma questão de vida, como bem lembra a

expressão incisiva de que «não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da

boca de Deus» (Mt 4, 4). A vida que nos dá a Palavra de Deus. Neste sentido, falamos da

Liturgia da Palavra como da “mesa” que o Senhor prepara para alimentar a nossa vida

espiritual. A da liturgia é uma mesa abundante, que haure amplamente dos tesouros da

Bíblia (cf. SC, 51), tanto do Antigo como do Novo Testamento, porque neles é anunciado

pela Igreja o único e idêntico mistério de Cristo (cf. Lecionário, Introd., 5). Pensemos na

riqueza das leituras bíblicas oferecidas pelos três ciclos dominicais que, à luz dos

Evangelhos Sinóticos, nos acompanham ao longo do ano litúrgico: uma grande riqueza. Aqui

desejo recordar também a importância do Salmo responsorial, cuja função consiste em

favorecer a meditação do que se ouve na leitura que o precede. É bom que o Salmo seja

valorizado através do cântico, pelo menos no refrão (cf. OGMR, 61; Lecionário, Introd., 19-

22).

A proclamação litúrgica das mesmas

leituras, com os cânticos tirados da

Sagrada Escritura, exprime e favorece a

comunhão eclesial, acompanhando o

caminho de todos e de cada um.

Portanto, compreende-se por que são

proibidas algumas escolhas subjetivas,

como a omissão de leituras ou a sua

substituição com textos não bíblicos.

Ouvi dizer que alguém, quando há uma

notícia, lê o jornal, porque é a manchete

do dia. Não! A Palavra de Deus é a

Palavra de Deus! Depois podemos ler o

jornal. Mas ali lê-se a Palavra de Deus. É

o Senhor que nos fala. Substituir aquela

Palavra com outras empobrece e

compromete o diálogo entre Deus e o

seu povo em oração. Ao contrário,

[exige-se] a dignidade do ambão e o uso

do Lecionário, a disponibilidade de bons

leitores e salmistas. Mas é preciso

procurar bons leitores, que saibam ler, e

não aqueles que leem [deturpando as

palavras] e não se entende nada. É

assim. Bons leitores! Devem preparar-se

e ensaiar antes da Missa, para ler bem.

E isto cria um clima de silêncio receptivo.

A Santa Missa – Liturgia da Palavra
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Sabemos que a palavra do Senhor é

uma ajuda indispensável para não

nos perdermos, como oportunamente

reconhece o Salmista que, dirigindo-

se ao Senhor, confessa: «A vossa

palavra é uma lâmpada que ilumina

os meus passos, uma luz no meu

caminho» (Sl 119 [118], 105). Como

poderíamos enfrentar a nossa

peregrinação terrena, com as suas

dificuldades e provações, sem ser

regularmente alimentados e

iluminados pela Palavra de Deus que

ressoa na liturgia?

A Santa Missa – Liturgia da Palavra

Sem dúvida, não é suficiente escutar com os ouvidos, sem acolher no coração a semente da

Palavra divina, permitindo que ela produza frutos. Lembremo-nos da parábola do semeador

e dos vários resultados alcançados, conformidade com os diversos tipos de terreno (cf. Mc 4,

14-20). A ação do Espírito, que torna eficaz a resposta, tem necessidade de corações que se

deixem modelar e cultivar, de modo que quanto é ouvido na Missa passe para a vida de

todos os dias, segundo a admoestação do Apóstolo Tiago: «Sede cumpridores da Palavra e

não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos» (Tg 1, 22). A Palavra de Deus percorre

um caminho dentro de nós. Escutamo-la com os ouvidos e ela passa para o coração; não

permanece nos ouvidos, mas deve chegar ao coração; e do coração às mãos, às boas

obras. Eis o percurso da Palavra de Deus: dos ouvidos ao coração e às mãos. Aprendamos

estas coisas. Obrigado!

Fonte: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180131_udienza-generale.html
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Mensagem da presidência da CND sobre atendimento psicológico a 

diáconos e familiares

Caríssimos irmãos diáconos e esposas, saúde e paz!

Gostaria de retomar um assunto de grande relevância e que já tinha me manifestado em

nossas reuniões ampliadas, acerca de um serviço de atendimento psicológico aos nossos

irmãos diáconos e familiares, que, de fato, estejam precisando de profissionais desta área.

A ideia nasceu por ocasião da pandemia quando nos deparamos com inúmeros problemas

manifestados por nossos irmãos diáconos e familiares que tiveram perdas inestimáveis,

sequelas e outros problemas decorrentes da Covid-19, por ocasião da pandemia. Participei

da elaboração e construção de um projeto inicial juntamente com os irmãos diáconos do

Regional Leste lll, que, depois de um período de reuniões, deram início este atendimento na

modalidade virtual no próprio regional. Atualmente, cinco profissionais, sendo três diáconos e

dois leigos, se revezam no atendimento totalmente gratuito aos irmãos e irmãs. Agora,

estamos disponibilizado este serviço para todo Brasil e colocando à disposição o contato do

nosso irmão diácono e presidente do Regional Leste lll, Marcos José Resende, que coordena

o projeto.

Contato: Diácono Marcos José Resende

Fone: (27) 99574-1761

Regional Leste lll.

Se você é da área da psicologia e gostaria de se

colocar a disposição no serviço de atendimento aos

irmãos e irmãs, faça contato o quanto antes para

maiores informações e esclarecimentos sobre o

projeto. Nossa vontade, enquanto Comissão

Nacional dos Diáconos - CND/BRASIL, é que este

serviço de apoio psicológico, chegue em todos os

regionais para que possamos atingir um maior

número de irmãos e irmãs, que sabidamente estão

necessitados deste gesto solidário. Peço o empenho

de todos para que façam chegar em todos os grupos

de diáconos permanentes esta novidade.

Saúdo a todos na fraternidade que nos une no

Senhor Jesus.

Com gratidão,

Diácono Francisco S. Pontes Filho

Presidente da CND/BRASIL

Arquidiocese de Manaus

Fonte: https://cnd.org.br/publicacao/mensagem-da-presidencia-da-cnd-sobre-atendimento-psicologico-a-diaconos-e-familiares/2049
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Assembleia Eletiva CRD Leste 1 - 2023

ATENÇÃO

Na última reunião da CRD Leste 1, que aconteceu no dia 17 de dezembro, foi definida a data

da Assembleia Eletiva da CRD Leste 1. Acontecerá no dia 16 de setembro de 2023, a

partir das 8h encerrando-se às 16h. Será realizada no Centro de Pastoral de Arrozal, distrito

de Pirai, RJ.

Aniversário de Ordenação Presbiteral do Bispo Referencial dos Diáconos

No dia 14 de dezembro o Bispo referencial dos Diáconos Permanentes do Regional Leste 1,

Dom Luiz Henrique completou 31 anos de ordenação presbiteral.

Agradecemos a Deus pelo dom da vida do nosso Bispo referencial e pedimos que Deus

continue sempre o abençoando para que Dom Luiz Henrique possa a cada dia renovar o Sim

dado a Deus e a Igreja e continuar a sua missão de pastor, guiando o povo a ele confiado e

mostrando a todos o caminho que leva ao Reino dos Céus. Parabéns!!!
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Diocese de Nova Iguaçu – Manhã de Formação da CDD

Aconteceu no dia 19 de novembro a “Manhã de formação da CDD Nova Iguaçu”, com o

tema: “O Diácono numa Igreja sinodal".

O tema foi apresentado pelo Assessor dos Diáconos: Padre Jorge Luis Soares. O encontro

aconteceu no Centro de Formação Diocesano (Cúria).

Colaboração: Diácono Anselmo Andrade
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Dom Roberto participa de reinauguração do Centro de 

Promoção Humana Diácono Valdir

“O centro de Promoção humana quer ser uma pequena ponte e, junto aos voluntários e

amigos da obra, ser mais um elo na corrente da transformação de nossa sofrida periferia”,

menciona o Pe. Wallace Ortêncio.

Ruan Sousa (Comunicação Diocese de Campos)

Foi reinaugurado, na manhã desta terça-feira (15/11), feriado da Proclamação da

República, o Centro de Promoção Humana Diácono Valdir, na Paróquia Santo Antônio, no

Parque Jardim Carioca, em Campos. O evento teve inicio com a Santa Missa, na Igreja

Matriz, que foi presidida pelo Bispo Diocesano de Campos Dom Roberto Francisco,

concelebrada pelo vigário-geral Monsenhor Leandro Diniz, pelo pároco Pe. Wallace

Ortêncio, o vigário paroquial Pe. José Flávio, além da presença do diácono Carlos Eduardo

Altoé, filho do diácono Valdir. Após a celebração Dom Roberto realizou a inauguração do

espaço ao lado do pároco Pe. Wallace.

O Centro de Promoção é uma entidade sem fins lucrativos, mantida pela doação de

membros e amigos da Paróquia. “Queremos muito alcançar àqueles que vivem em situação

social de risco. Todo nosso trabalho baseia no voluntariado e temos como objetivo o

empoderamento dos menos favorecidos”, declarou o Pe. Wallace. De acordo com o

sacerdote, a visão é de resgate da auto estima, que transforma o indivíduo e o lugar em

que ele vive. Durante a semana serão oferecidos consultório odontológico, psicólogo,

fisioterapia e nutricionista de forma gratuita para a comunidade, mediante cadastro e

critérios sociais. “O centro de Promoção humana quer ser uma pequena ponte e, junto aos

voluntários e amigos da obra, ser mais um elo na corrente da transformação de nossa
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Dom Roberto participa de reinauguração do Centro de 

Promoção Humana Diácono Valdir

sofrida periferia. Estamos reinaugurando este Centro de Promoção Humana em uma singela

homenagem ao Diácono Valdir, onde em nossa Comunidade ele sempre se colocou ao

serviço junto dos sacerdotes”, finalizou o sacerdote.

O diácono Valdir Alberico, que tinha 76 anos, foi ordenado diácono no dia 04 de maio de

2008, pelo então bispo Dom Roberto Guimarães. Foi o segundo diácono permanente

ordenado na Diocese de Campos. Ele faleceu em agosto de 2020.

Fonte: https://diocesedecampos.org.br/dom-roberto-participa-de-reinauguracao-do-centro-de-promocao-humana-diacono-valdir/
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..

Diocese de Petrópolis – Encontro de Formação Permanente

Aconteceu no dia 29 de Outubro o 3º encontro de Formação Permanente dos Diáconos da

Diocese de Petropolis. O Encontro teve inicio com a Santa Missa que foi presidida pelo

pregador do Encontro, Pe. Marcelo de Castro Alvarenga. Logo após a celebração foi servido o

café. O tema do encontro foi sobre “O Sínodo e a vivência da sinoladiade”. O Encontro

encerrou com a almoço de confraternização.
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..

Diocese de Petrópolis – Encontro de Formação Permanente



Notícia

14

Arquidiocese do Rio de Janeiro – Aniversário de Ordenação

Diáconos da Arquidiocese do Rio de Janeiro celebraram aniversário de ordenação.

Que Nosso Senhor Jesus Cristo cubra de bençãos o seu ministério e que lhe conceda muita

saúde para continuar sua caminhada de fé e amor.

Aniversário de Ordenação
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Arquidiocese do Rio de Janeiro – Aniversário de Ordenação

Aniversário de Ordenação
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Arquidiocese do Rio de Janeiro
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CRD Leste 1

.

CRD Leste 1 – Mensagem de Natal

«Santo é o dia que nos trouxe a luz.

Vinde e adorai o Senhor!

Hoje uma grande luz desceu sobre a Terra!»

(Missa do dia de Natal, Aclamação ao Evangelho)

Caros Irmãos e Irmãs! «Santo é o dia que nos trouxe a luz». Um dia de grande esperança:

nasceu hoje o Salvador da humanidade! O nascimento de uma criança traz normalmente

uma luz de esperança para os que ansiosamente a esperam. Quando Jesus nasceu na gruta

de Belém, «uma grande luz» apareceu sobre a terra; uma grande esperança entrou no

coração dos que O esperavam: «lux magna», canta a liturgia deste dia de Natal. Não foi

certamente «grande» como o mundo pensa, pois os primeiros a vê-la foram só Maria, José e

alguns pastores, depois os Magos, o velho Simeão, a profetiza Ana: os que Deus tinha

escolhido. No entanto, na humildade e no silêncio daquela noite santa, acendeu-se para cada

homem uma luz esplêndida e inextinguível; chegou ao mundo a grande esperança portadora

de felicidade: «O Verbo fez-Se carne e [...] nós vimos a sua glória» (Jo 1,14).

Mensagem Urbi Et Orbi de Sua Santidade Bento BENTO XVI

Fonte: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/messages/urbi/documents/hf_ben-xvi_mes_20071225_urbi.html
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Filiação e 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 2022 : R$ 24,00 # # #    

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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