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Foto Cristo: Nilo Lima 

Gaudium.  Material farto com caráter programático para toda igreja sobre o anúncio do evangelho no 

mundo atual e com certeza itinerário seguro para enriquecer o caminho do Advento... 
 

Como o mesmo pontífice escreve “Aqui escolhi propor algumas directrizes que possam encorajar e 

orientar, em toda a Igreja, uma nova etapa evangelizadora, cheia de ardor e dinamismo”. Sendo assim 

o Papa decidiu deter-se, entre outros temas, nas seguintes questões: a) A reforma da Igreja em saída 

missionária. b) As tentações dos agentes pastorais. c) A Igreja vista como a totalidade do povo de 

Deus que evangeliza. d) A homilia e a sua preparação. e) A inclusão social dos pobres. f) A paz e o 

diálogo social. g) As motivações espirituais para o compromisso missionário. 
  

No domingo dia 08 de dezembro a Imaculada Conceição, a Feliz que Acreditou, nos enche de júbilo 

porque Deus nEla fez maravilhas e quer fazer também em nós, humildes servidores do reino! “Na mãe 

de Jesus, a fé mostrou-se cheia de fruto e, quando a nossa vida espiritual  dá fruto enchemo-nos de 

alegria, que é sinal mais claro da grandeza da fé.”  

Na alegria daqueles que se colocam disponíveis livremente ao reino temos boas notícias dos irmãos e 

muito serviço: novena de natal, campanhas natalinas, encerramento do ano escolar, ordenações,  

montagem da árvore de natal em família e muitos afazeres. 

Que aquela que esperou com a fecundidade da fé nos ensine  “a ver com os olhos de Jesus, para que 

Ele seja luz no caminho. E que esta luz da fé cresça sempre em nós até chegar aquele dia sem ocaso 

que é o próprio Cristo , nosso Senhor. “ Lumem Fidei, nº 60 

Vale a pena, caminhar com a evangélica simplicidade do papa que não ignora “que hoje os 

documentos não suscitam o mesmo interesse que noutras épocas, acabando rapidamente 

esquecidos. Apesar disso sublinho que, aquilo que pretendo deixar expresso aqui, possui um 

significado programático e tem consequências importantes”, porque virá o dia em que todos teremos 

novos céus e novas terras! 

Irmãos e Irmãs, Feliz Tempo do Advento! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diác. Enio Costa Ferreira  - Presidente CRD Leste-1 

O mês de novembro passou rápido e com a celebração da Festa de 

Cristo Rei do Universo, dia 23,   nossa Igreja no mundo inteiro se 

uniu, de maneira especial, ao Papa Francisco, no encerramento do 

Ano da Fé.  

Agradecemos muito a Deus a oportunidade do encontro fraterno e  

visita cordial a Dom Ubiratam e os diáconos da Diocese de Itaguaí. 

Deus seja louvado! 

Eis que Dezembro com os encerramentos e festas de fim de ano 

prometem! 

Lembremos  principalmente da preparação que o tempo do Advento 

nos propõe. Primeiro será sempre a Palavra de Deus a nos guiar no 

caminho e temos bons motivos para fazer estudos e meditações 

com a Primeira Exortação  Apostólica do Papa Francisco, Evangelii 

Editorial     -    E vai chegar o dia... 
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Exortação Apostólica Evangelii Gaudium – Alegria do Evangelho 

O papa diz que escolheu “propor algumas diretrizes 

que possam encorajar e orientar, em toda a Igreja, 

uma nova etapa evangelizadora, cheia de ardor e 

dinamismo. Neste quadro e com base na doutrina da 

Constituição dogmática Lumen gentium, decidi, entre 

outros temas, de me deter amplamente sobre as 

seguintes questões: a) A reforma da Igreja em saída 

missionária. b) As tentações dos agentes pastorais. c) 

A Igreja vista como a totalidade do povo de Deus que 

evangeliza.d) A homilia e a sua preparação. e) A 

inclusão social dos pobres.f) A paz e o diálogo social. 

g) As motivações espirituais para o compromisso 

missionário. (17) 

No capítulo três sobre o Anúncio do Evangelho e 

lembrando a enculturação o papa Francisco lembra-

nos que “Não podemos pretender que todos os povos 

dos vários continentes, ao exprimir a fé cristã, imitem 

as modalidades adaptadas pelos povos europeus 

num determinado momento da história, porque a fé 

não se pode confinar dentro dos limites de 

compreensão e expressão duma cultura. É 

indiscutível que uma única cultura não esgota o 

mistério da redenção de Cristo. (118) 

Com certeza é um itinerário seguro para enriquecer o 

tempo litúrgico do advento e o futuro da nossa Igreja 

com desafios e consequencias urgentes para a 

espiritualidade e ação pastoral de todos os batizados. 

Vale a pena a leitura, reflexão e ação a partir do 

convite do nosso papa Francisco.  Mãos à obra, 

irmãos e irmãs!   

Expediente Diacônio 
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O Papa Francisco entregou simbolicamente no 

Domingo de Cristo Rei, durante o Encerramento do 

ano da Fé e foi divulgada dia 26 de novembro 2013, a 

Exortação Apostólica Evangelium Gaudium. É o 

primeiro documento do seu pontificado.   
  

A exortação  fala sobre o anúncio do evangelho no 

mundo atual e propõe “algumas diretrizes que 

possam encorajar e orientar em toda a Igreja, uma 

nova etapa evangelizadora, cheia de ardor e 

dinamismo” e se torna um programa para todos os 

cristãos católicos para retomar a ação 

evangelizadora da Igreja com a alegria, entusiasmo e 

coragem de quem experimentou o encontro pessoal 

com Jesus Cristo ou quer deixar-se encontrar por ele.  

É insistente o convite do pastor da igreja para que 

todos tenham confiança na misericórdia divina e a 

certeza de sermos bem acolhidos: “Convido todo o 

cristão, em qualquer lugar e situação que se 

encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro 

pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a 

decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar 

dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém 

pensar que este convite não lhe diz respeito, já que 

«da alegria trazida pelo Senhor ninguém é 

excluído».O Senhor não desilude, e quando alguém 

dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre 

que Ele já aguardava de braços abertos a sua 

chegada”. 

Com uma linguagem de pastor que conhece as 

dificuldades do redil porque sabe das próprias dores 

e ama as ovelhas, o papa convida  todos os membros 

do povo de Deus, a reencontrarem a alegria de se 

sentirem envolvidos na Boa Nova que Cristo nos 

trouxe, e que nunca perde o seu vigor, afinal “a 

realidade é mais importante que as idéias e o todo é 

superior à parte.”  

A Palavra do Papa 
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•Como interpretar aquela atitude? Estaria o 

diácono em competição com o Padre? 

Perderia o Padre o afeto de seus 

paroquianos que, pensariam eles, gostariam 

mais do diácono do que deles?... Claro que 

não.  Se esta “competição” existisse só 

poderia ser vista como o desejo, em cada 

um deles, de fazer o melhor para a 

propagação do Reino de Deus e isto seria 

imensamente elogiável. Vide a vida de S. 

Basílio Magno e de S. Gregório 

Nazianzeno. Competiam na busca da 

perfeição e da santidade e procuravam em 

tudo imitar as virtudes do outro, em 

emulação sempre crescente, não por inveja, 

mas espelhando-se mutuamente “para 

alcançar a virtude e viver a esperança 

futura”. Queriam “ser de fato cristãos para 

A Vocação Diaconal – última  parte. 
Por: Diácono Vinicius Nelson Garcia de Souza 

merecer tal nome . Para ambos a luta, não 

para alcançar os primeiros lugares, mas 

para cedê-los um ao outro.” (cf. discurso de 

S. Gregório). 

•Liderança e afeto não se compram....se 

conquistam! 

•E, se esta busca de ser “mais querido” 

servir para fazer crescer as próprias 

virtudes e a dos fiéis levando-os a aumentar 

seu afeto fraterno pelos seus dirigentes e 

no amor pela Igreja, ótimo, pois estarão os 

dois, sacerdote e diácono, cumprindo o 

conselho evangélico de ser “sal da terra e 

luz do mundo”. 

•Que o sal salgue, que a luz ilumine, que 

suas obras sejam conhecidas por todos 

para que glorifiquem o Pai que está nos 

céus. Que todos sejam  um! 

Artigo 
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Notícias 

Coordenação do Regional Leste I visitou Itaguaí 
 

 Foi no último dia 02 de novembro de 2013 

que a Comissão Regional Leste 1, 

compareceu à Diocese de Itaguaí para um 

encontro com os diáconos permanentes, 

atendendo a um gentil convite de Dom 

Ubiratan que nos recebeu em sua própria 

residência. 

 

     Sem dúvida foi uma oportunidade para a 

comissão tomar conhecimento e fazer 

contato com os irmãos diáconos bem como 

ouvir o testemunho do apoio que eles têm 

recebido de Dom Ubiratan e também a 

aproximação que ele procura manter com 

todos os diáconos, quer os mais antigos na 

caminhada, quer com os recém-ordenados. 

Mesmo com toda boa vontade do bom pastor, 

percebemos que existe uma grande 

dificuldade tanto para a formação, em geral, 

quanto para momentos de confraternização 

do diacônio e família, em virtude da extensão 

territorial daquela diocese. Poderíamos dizer: 

comprida e estreita. Mesmo com esta 

dificuldade eles têm procurado manter dois 

encontros; um de formação e outro de 

confraternização. Dom Ubiratan foi bastante 

enfático em colocar que é de pleno 

conhecimento do que é ideal sem fugir do 

que é real.  

 

     Entre algumas contribuições procuramos 

deixar uma mensagem de otimismo no que 

diz respeito ao “pós-ordenação”, em especial, 

de que não podemos nos isolar. Somos parte 

de um corpo eclesial para o bem da igreja. 

Temos que estar unidos. Não se faz unidade 

da igreja estando separados. Temos que 

viver a unidade na diversidade.  

Outro ponto que a comissão abordou foi 

da necessidade de nos manter atualizados  

no âmbito diocesano, regional e também 

nacional.  Neste sentido devemos fazer 

uso dos meios eletrônicos disponíveis com 

a finalidade de uma maior aproximação 

apesar das distâncias territoriais. 

Solicitamos que seja incluído no calendário 

diaconal diocesano o encontro regional 

dos diáconos do leste 1 que acontece 

sempre no quarto sábado do mês de 

setembro de cada ano e em 2014 será no 

dia 27 de setembro com local ainda a ser 

escolhido. 

 

     Ficamos agradecidos e felizes por este 

momento de encontro com o diacônio de 

Itaguaí e seu pastor Dom Ubiratan. 

     Que a paz do Senhor esteja sempre no 

coração dos que buscam servir sem ser 

servido. 

 

CRD Leste 1 
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Convite de Ordenação Diaconal    -    Turma São Maximiliano Maria Kolbe 

Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro 

Reuniões do CRD Leste I 

CENFOR – Centro de Formação de Líderes 

– Diocese de Nova Iguaçu – RJ 

•Local de Reuniões e Formações de todo 

clero e laicato da Diocese e onde. A 

Comissão Regional de Diáconos do Leste I 

se reúne neste espaço, como sede 

provisória, gentilmente cedido pelo Bispo 

Dom Luciano e acolhidos pela Escola 

Diaconal Diácono Sebastião Cosme. 

•O CENFOR é coordenado pelo Diácono 

João Vieira. 

Doação de material Litúrgico 

•Desde o ano de 2010, 

promovemos a doação de estolas 

diaconais, túnicas, dalmáticas, etc., 

são enviadas aos diáconos que 

necessitam de ajuda.  A distribuição 

é feita pela srª Vera Lucia de 

Almeida Ferreira, esposa do Diác. 

Enio, que recebe, coordena a 

confecção e envio aos nossos 

irmãos diáconos. 

 

•Todos podem fazer as doações 

para: Rua César Parada Crespo, nº 

173 – Jd Santo Antonio – MACAE – 

RJ – Cep 27.945-010, ou entrar em 

contato pelo email: 

diaconoenio@gmail.com 

DIACÔNIO 
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Segundo encontro dos Aspirantes ao Diaconato da Diocese de Petrópolis, RJ 

Aconteceu no último domingo, dia 24 de novembro, o segundo  encontro  dos  Aspirantes ao Diaconato 

Permanente da  Diocese  de  Petrópolis,  no  Seminário  Diocesano  Nossa Senhora do Amor Divino. O 

encontro teve inicio às 14h com a oração inicial na Capela do Seminário. Logo após os Aspirantes se 

dirigiram à sala de aula onde Mons. José Maria, diretor da Escola Diaconal Santo Estevão, iniciou 

falando sobre as 4 dimensões da formação do diácono permanente ( a dimensão humano-afetiva, a 

dimensão espiritual, a dimensão doutrinal, a dimensão pastoral e missionária ). Às 15h chegou o Bispo 

Diocesano, Dom Gregório Paixão, OSB, que iniciou falando sobre o Diaconato Permanente; 

logo a seguir pediu que os Aspirantes e esposas fizessem perguntas sobre as dúvidas referentes ao 

diaconato. Diversas perguntas foram feitas pelas esposas e também pelos aspirantes. Dom Gregório 

respondeu a todas e encerrou com a oração e benção. Logo após Mons. José Maria retomou o tema 

inicial ( as 4 dimensões da formação do diácono permanente). O encontro terminou às 17h com a 

divulgação do próximo encontro que acontecerá dia 16 de fevereiro de 2014, com inicio às 9h. 

Estiveram presentes os Diáconos Cláudio Portilho, Marco Carvalho, Sebastião Lobato e esposa Katia . 

DIACÔNIO 
Notícias 

Nota especial: Agradecemos aos familiares do fotografo Nilo Lima (in memoriam)  pela 

autorização do uso da foto do Cristo Redentor, usada no cabeçalho do informativo.   


