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Foto Cristo: Nilo Lima 

Para os que creem, os que aceitam livremente o desenvolvimento do processo de educação da fé  e 

sabem da necessidade humana de celebrar fica mais fácil! Precisamos  superar os cartesianismo em 

que nos metemos nos últimos séculos do milênio passado e retomar a simplicidade verdadeira do 

caminho de Deus para uma vida mais próxima do Evangelho que é a Boa Nova da Pessoa de Jesus 

Cristo. 

Para sempre será desafiante viver! Com o mistério da Encarnação de Deus na história humana a 

partir do Sim da jovem Maria, nossa santíssima mãe,  os caminhos da vida tornaram-se diferente! 

Afinal, doravante as gerações também terão possibilidade de contar com Deus  lado a lado, um 

companheiro divino nas estradas da vida: Jesus Cristo. Emanuel! Deus Conosco! Ele está no meio de 

nós!  

Um pequeno gesto divino: Deus se torna gente, visita seu povo, arma sua tenda entre nós, fica para 

sempre e escolhe ser Deus Servidor. Veio para servir a humanidade! Nasceu pobre em Belém!  

Escolheu a aparência de Pão para também ficar definitivamente de jeito novo entre nós! Deus também 

se torna alimento, se torna Pão!  

Apesar de tempos difíceis, enchentes,  inundações e crises  estamos chegando ao Natal e 

agradecemos os irmãos do Leste II as notícias compartilhadas em nosso Diacônio! Enquanto for 

necessário os dois regionais Leste I e Leste II terão o mesmo  órgão informativo: expressão de nossa 

solidariedade ministerial  e serviço aos que mais necessitam! 

Que a nossa mesa farta e feliz  nos festejos de Natal abra nossos corações para os necessitados  e 

torne o Natal de Jesus uma verdade inabalável na liturgia e na vida!   

Feliz Natal e Abençoado Ano Novo! 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diác. Enio Costa Ferreira  - Presidente CRD - Leste-1 

É sempre bom celebrar, somos 

seres que desde o primeiro 

momento da concepção 

convivemos com os paradigmas 

da morte e da vida e numa luta 

contínua precisamos marcar as 

vitórias da vida com festa, luz, 

alegria, sons, formas e cores, 

rezas-preces-orações,  aromas 

e sabores!  Vida triste deve ter 

quem não celebra, não canta, 

não chora...  

Editorial     -    Especial de Natal 
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“Oração do Santo Padre junto a imagem de Nossa Senhora".  

brilhe na nossa palavra o esplendor da caridade, 

habitem no nosso corpo pureza e castidade, torne-se 

presente na nossa vida toda a beleza do Evangelho 

Tu és a Toda Bela, ó Maria, Em Ti se fez carne a 

Palavra de Deus. 

Ajuda-nos a permanecer na escuta atenta da voz do 

Senhor: nunca nos deixe indiferentes o grito dos 

pobres, não nos encontre distraídos o sofrimento dos 

doentes e dos carecidos, comovam-nos a solidão dos 

idosos e a fragilidade das crianças, seja sempre 

amada e venerada por todos nós cada vida humana. 

Tu és a Toda Bela, ó Maria! Em Ti, a alegria plena da 

vida bem-aventurada, com Deus. 

Faz com que não percamos o significado do nosso 

caminho terreno, ilumine os nossos dias a luz gentil 

da fé, oriente os nossos passos a força consoladora 

da esperança, anime o nosso coração o calor 

contagioso do amor permaneçam os olhos de todos 

nós bem fixos em Deus, onde se encontra a 

verdadeira alegria. 

Tu és a Toda Bela, ó Maria! 

Escuta a nossa oração, escuta a nossa súplica: 

haja em nós a beleza do amor misericordioso de 

Deus em Jesus, seja esta divina beleza a salvar-nos e 

a salvar a nossa cidade, o mundo inteiro. 

Amém!  

Expediente Diacônio 

Órgão Informativo da CRD-Leste I - ( Publicação Mensal – 2ª Ed. Dezemro-2013) 
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Por ocasião da solenidade da Imaculada Conceição 

de Maria, no último domingo, dia 8 de dezembro, o 

Papa Francisco presidiu um momento de oração 

junto à imagem de Nossa Senhora. Seguindo a 

tradição, o Santo Padre deslocou-se, às 16 horas, à 

Praça de Espanha, no centro de Roma, onde 

depositou um buquê de flores antes do momento de 

oração. 

A imagem de Nossa Senhora que está no centro de 

Roma foi colocada no século XIX, a pedido do Papa 

Pio IX, no alto de uma coluna, para celebrar a 

proclamação, em 1870, do dogma da Imaculada 

Conceição. 

Já ao meio-dia, na Praça de São Pedro, depois da 

oração do Angelus, o Papa recordou esta sua 

deslocação, seguindo antigo costume, pedindo aos 

fiéis para se associarem a este momento de oração 

pela cidade de Roma, pela Igreja e pela humanidade. 

"Peço-vos que vos unais espiritualmente a mim nesta 

peregrinação, que é um ato de devoção filial a Maria, 

para lhe confiar a cidade de Roma, a Igreja e toda a 

humanidade”, disse. 

O Santo Padre informou também que da Praça de 

Espanha se deslocaria depois à basílica de Santa 

Maria Maior, para venerar de Nossa Senhora, “Salus 

popoli romani”, a grande devoção mariana dos 

romanos. 

Eis a oração que o Santo Padre dirigiu a Nossa 

Senhora: 

Virgem Santa e Imaculada, a Ti, que és a honra do 

nosso povo, e a defensora atenta da nossa cidade, 

nos dirigimos com confiança e amor. 

Tu és a Toda Bela, ó Maria! Em Ti não há pecado. 

Suscita em todos nós um renovado desejo de 

santidade: 

A Palavra do Papa 
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Tempo do Advento - Ainda não estamos preparados 
Por: Diácono Renato Bastos Guimarães 

melhor cada um como cada qual é realmente. Enfim, neste período do Advento, o mundo 

fica melhor. Fica de uma forma que gostaríamos permanecesse durante todos os dias do 

ano. Porque isso acontece? Porque não dura sempre? Claro que sabemos as respostas 

para essas perguntas mas estamos por demais acomodados para dar vida às respostas que 

surgiriam! Se ficamos melhores é porque mudamos alguma coisa em nós, isto é, permitimos 

que uma transformação interior, mesmo que temporária, que nos leva para mais perto do 

ideal cristão se processe em nós. Eu diria que neste período nos convertemos 

progressivamente à medida que o dia do Natal se aproxima. Porém, como tudo isso acaba, 

constato que essa conversão não é verdadeira e definitiva mas infelizmente, passageira. 

O profeta Jeremias (Jr 33, 14-16) não deixa dúvidas do que acontecerá com aqueles que 

não se converterem verdadeiramente. A justiça de Deus, afirma ele, que virá no fim dos 

tempos, não será para todos mas, apenas alguns escolhidos serão salvos. Já São Paulo em 

sua carta aos Tessalonicenses (Ts 3,12- 4,2) nos incentiva a perseverar e continuar a viver 

santamente como Cristo ensinou, e mais, adverte-os para que não se acomodem por 

acharem que já é suficiente o que fazem. Ao contrário, ele os exorta a buscar fazer 

progressos ainda maiores para vencerem o mundo, isto é, não se deixarem levar pelas 

coisas terrenas e materiais preferindo as coisas de Deus.  

Jesus Cristo através do evangelista São Lucas nos fala das coisas terríveis que acontecerão 

com aqueles que se deixarem levar pelas fraquezas humanas e negligenciarem as coisas de 

Deus (Lc 21, 25-28;34-36). Ele nos ensina que é preciso estar permanentemente buscando 

através da oração a graça santificante que só Deus pode nos dar porque sem ela somos 

impotentes e incapazes de compreender e viver a vontade do Pai para cada um de nós. 

Portanto, o tempo do Advento que hoje se inicia, é o momento certo para uma tomada de 

posição que nos leve a mudanças de rumo em nossas vidas. Converter-nos 

verdadeiramente à causa de Jesus Cristo significa viver a vida tendo Cristo como referência. 

Cristo deve ser o centro de nossas vidas. Nada pode ser mais importante. Lembremos da 

recomendação de São Paulo de que precisamos buscar incessantemente progressos cada 

vez maiores. Podemos e devemos buscar sempre ser cada vez melhores para um dia 

atingirmos a perfeição como recomendou Jesus Cristo.  

Artigo 

Iniciamos, com o tempo do Advento, nossa 

preparação para o Natal, uma das festas 

cristãs mais conhecidas e festejadas no 

mundo inteiro. Todos nós somos envolvidos 

neste período que antecede ao Natal por um 

clima de amor, tornando-nos naturalmente 

mais fraternos. Olhamos uns aos outros com 

olhos mais compreensivos, ficamos menos 

exigentes e esforçamo-nos  por  compreender 
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NOTA 

U R G E N T E:    

ENCHENTES E CALAMIDADES  NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Queridos irmãos e queridas irmãs, 

Estamos caminhando apressadamente  rumo ao Natal. É tempo de graça, certeza da 

presença de Deus que “não se apegou a sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se 

a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens” 

(FL.2,6-7).  Esta generosidade e solidariedade divina deve nos estimular a renovar 

nossos esforços para anunciar Boas Notícias de Salvação. 

Neste espírito convido a todos para sermos generosos na Coleta para a 

Evangelização (próximo domingo) e também no gesto já tradicional da 

Campanha do Leite em favor das crianças, que realizamos na Novena de Natal.  

 A tudo isso  vem se acrescentar um apelo forte e urgentíssimo em favor dos 

desabrigados.  Os últimos temporais que atingiram a Baixada deixaram muitos 

irmãos nossos em situação de calamidade. Eles precisam de água, alimentos, 

colchões, cobertores, produtos de limpeza e higiene.  Ouçamos com generosidade o 

apelo do Papa Francisco no dia da Imaculada Conceição: "Que o grito dos pobres 

nunca nos deixe indiferentes, que o sofrimento dos doentes e de quem passa 

necessidade não nos encontre distraídos, que a solidão dos idosos e a fragilidade 

das crianças nos comovam, que cada vida humana seja sempre amada e venerada 

por todos nós". 

Os Regionais que tiveram comunidades atingidas prestem socorro diretamente às 

mesmas, ou procurem somar com a Secretária de Assistência Social do próprio 

Município, de tal maneira que a ajuda chegue rapidamente aos necessitados, 

inclusive abramos os nossos locais comunitários para recebermos quem precisar. 

Vamos acolher também estas circunstâncias com espírito aberto e generoso e com 

renovada vontade de sermos Povo de Deus que anuncia Boas Notícias de Salvação 

e realiza gestos concretos de amor solidário. 

Agradeço profundamente e que Deus abençoe a todos, concedendo a melhor e 

concreta preparação ao Natal de Vida e de Paz. 

Dom Luciano Bergamin, em nome do Conselho Presbiteral e da Comissão de 

Caridade, Justiça e Paz. 
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Arquidiocese do Rio de Janeiro com mais 5 Diáconos a serviço da Igreja 

     Em celebração na Igreja de Sant’Ana, dos Padres Sacramentinos, onde também está o Santuário da 

Adoração Perpétua, o Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro Dom Orani João Tempesta O.Cist., 

ordenou cinco novos diáconos para a Igreja. A Igreja estava repleta de fiéis e os adoradores noturnos 

tiveram um irmão-filho ordenado: Aloisio de Paiva Veríssimo, que é adorador desde a juventude, nos idos 

de 1980, os vocacionados  eram acompanhados pelo Pe. Estanislau Staroiesk sss, agora novo Diácono da 

Igreja. A celebração também contou com a presença do bispo auxiliar Dom Roque Costa Souza, Vigário 

Episcopal Pe. José Laudares, padres sacramentinos e diocesanos e dezenas de diáconos. Era notório a 

alegria de todos especialmente das esposas, familiares e amigos dos ordinandos. 

“Sentimos uma alegria imensa em poder servir a Igreja no ministério diaconal”, disse o novo diácono Paulo 

Roberto Januário, da Paróquia São Francisco de Assis, no Rio Comprido. Dom Orani expressou sua 

alegria com muita emoção. Foram cinco anos de formação na Escola Diaconal Santo Efrem, sendo o 

primeiro feito junto com as esposas. Esse apoio faz parte das exigências para o exercício do ministério dos 

diáconos permanentes. 

Os novos diáconos permanentes da turma “São Maximiliano Kolbe” são: Alberto Mathias Gonçalves, 

Aloísio de Paiva Veríssimo, Ediones Mendes da Silva, Orli Luiz Botelho e Paulo Roberto de Jesus 

Januário.    

DIACÔNIO 
Notícias 

Fotos: Gustavo de Oliveira 
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DIACÔNIO 
Notícias 

“O Bispo, os Presbíteros, os Diáconos 

Permanentes, os Religiosos, os MESCs e 

todos da Comunidade Paroquial são 

chamados a participar dos trabalhos 

caritativos” e “Gerar em todas as comunidades 

o compromisso de incentivar o ingresso de 

jovens no seminário, na vida religiosa, 

nas novas comunidades e 

na vida consagrada, assim como o 

florescimento do Diaconato Permanente”. 

Após apresenta-las, Pe Rafael  fez o convite 

aos Diáconos Permanentes para ingressarem 

no Vicariato da Caridade (3 Diáconos por 

decanato) afim de ajudar nos trabalhos da 

catequese, visita aos doentes nos 

hospitais, na formação humana/cristã, etc). 

Logo após 

todos se dirigiram ao refeitório para o almoço 

de confraternização. Dom Gregório dirigiu 

algumas palavras aos Diáconos e esposas, 

dizendo a grande alegria que é para a Diocese 

de Petrópolis ter ordenado os Diáconos 

Permanentes e que participar 

de um encontro com as famílias dos Diáconos 

é um presente. Logo após fez a oração e 

almoçou com os Diáconos. 

Aconteceu no último sábado, dia 07 de 

dezembro, o encontro de confraternização dos 

Diáconos Permanentes e esposas da Diocese 

de Petrópolis. O encontro iniciou às 9h com a 

celebração da Santa Missa, que foi presidida 

por Mons. José Maria, diretor da escola 

diaconal Santo Estevão. Assim que terminou a 

celebração todos se dirigiram a sala de 

conferências Dom Manoel Cintra onde 

o Vigário da Caridade, Pe. Rafael falou aos 

Diáconos. Pe. Rafael falou sobre a 5ª urgência 

das Diretrizes Pastorais da Diocese de 

Petrópolis na Ação Evangelizadora, “Igreja a 

Serviço da Vida Plena para  todos”.  Em  

especial  falou sobre dois pontos desta 5ª 

urgência: 

Diocese de Petrópolis 
Diáconos Permanentes e esposas participam do encontro de confraternização 
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Diáconos participam de Seminário 

na Arquidiocese de São Sebastião 

Diácono Carlos Murillo e Diácono Reynald 

Waldstein da Diocese de Niteroi, Diácono 

Claudio Portilho, Diácono Marco Carvalho e 

Diácono Francisco Borchio da Diocese de 

Petrópolis e Diácono Gilvan Francisco da 

Arquidiocese de São Sebastião do Rio de 

Janeiro participaram do Seminário 

comemorativo dos 50  anos da Constituição 

Apostólica Sacrosanctum Concilium que 

aconteceu no Rio de Janeiro, nos dias 29, 30 

Novembro e 01 de dezembro, no Sumaré. O 

seminário foi exposto  por: Frei Jose Ariovaldo, 

Dom Romer, Conêgo Moraes, Dom Edmar 

Peron, Dom Mauro OSB, Frei Alberto, 

Frei  Joaquim, Pe. Luiz Fernando e Mons. 

Guedes.  

DIACÔNIO 
Notícias 

Diác. Carlos Murillo, Frei Alberto e  Diác. Reynald Waldstein  

Diác. Claudio, Diác. Francisco, Diác. Marco Carvalho e Diác. Gilvan 

Aconteceu no dia 13 de novembro de 2013, as 19h 

na Capela do Seminário Paulo VI, na Diocese de 

Nova Iguaçu a celebração da Eucaristia presidida 

pelo Bispo Diocesano D. Luciano Bergamim, C.R.L 

onde foram instituídos no ministério de leitores, os 

seguintes candidatos ao Diaconado permanente:  
 

• José Mauricio da Rocha Rogerio. 

• Gilmar Pereira dos Santos. 

• Carlos Augusto Velásques Ricarte. 

• Victor  Hugo Alves da Silva 
 

Foram instituídos Acólitos os seguintes candidatos: 

• Reginaldo Pereira do Nascimento. 

• Valdemir José da Costa. 
 

Peçamos a Deus Que ilumine a caminhada de cada 

um. 
 

Por: Diác. José Geraldo Pregunce 

Diocese de Nova Iguaçu 
Instituídos Novos Leitores e Acólitos  
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XVI Encontro dos Diáconos e esposas do CRD Leste II 
Com a Graça de Deus tivemos a participação de: 55 Diáconos, 35 Candidatos e 37 Esposas, a Diocese 

de Itabira e Coronel Fabriciano nos acolheram muitíssimo bem, agradecemos a Deus por todos os 

nossos irmãos e irmãs. Esta diocese ainda não tem Diácono Permanente mais possui escola diaconal 

com três turmas em formação, com apoio do senhor bispo e padres.  

O tema do encontro foi: “A Diaconia e a Fé” Lema: “no ano da fé, viver as novas diretrizes da vida 

diaconal”, além do estudo do Doc 96 com o diácono Julio Bendinelli. Houve também aprovação do 

Regulamento da Comissão do Regional bem como a preparação para o próximo encontro interregional 

a realizar-se nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2014, na cidade de Uberlândia, MG. 

DIACÔNIO 
Notícias 

CRD – Leste II 

O CRD Leste II conta hoje com  

234 diáconos  e  36 candidatos: 

Para mais detalhes acessar o link abaixo: 

http://www.cnd.org.br/index.php/diaconado-no-brasil/187-leste-ii 

A diretoria do Regional Leste II da CNBB agradece a 

Deus por mais um ano que tivemos e deseja a todos 

os irmãos e irmãs - FELIZ NATAL e um ANO NOVO 

cheio de paz e alegria, pois a melhor mensagem é 

aquela que temos em nossos corações e podemos 

compartilhar com todos. Tenha Fé, Esperança para 

realizar a caridade de MARIA nossa mãe Santíssima. 

Presidente da CRD-Leste II - Diácono Rosendir Guimarães de Souza  

Rua Norte, 94 – Bairro Cruzeiro do Sul - CEP.: 38.402-162  Uberlândia(MG) 

Telefone: (34)-3213-9907 – 9212-0342 - Email: souzapaula@netsite.com.br 

Gestão Quadriênio de:  2011 à 2015 
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Dia 14 de dezembro a Igreja celebra São João da Cruz 

DIACÔNIO 
Igreja 

A alma que verdadeiramente ama 

a Deus, não deixa de fazer o que 

pode para achar o Filho de Deus, 

seu Amado. Mesmo depois de 

haver empregado todos os 

esforços, não se contenta e julga 

não ter feito nada. (São João da Cruz) 

Tenha a alma o desejo contínuo 

de imitar a Cristo em todas as 

coisas, conformando-se à sua 

vida, meditando-a para saber 

imitá-la, e agir em todas as 

circunstâncias como Ele próprio 

agiria. (São João da Cruz) 

Ele nasceu como João de Ypes de Alvares em Fontiveros, Castilha, Espanha e foi criado pela sua mãe após 

a morte de seu pai, quando ainda era menino. Ele estudou no Colégio Jesuíta em Medina e já era aprendiz 

com a idade de 15 anos no hospital de Nossa Senhora da Conceição. Em 1563 ele entrou para o Monastério 

das dos Carmelitas em Medina do Campo e tomou o nome de João de São Mathias, e após o noviciado foi 

enviado para o monastério Carmelita perto da Universidade de Salamanca. Ele estudou ali de 1564 a 1568 e 

foi ordenado em 1567. 

Conhecido como Doutor em Teologia Mística, João era um místico, teólogo e poeta que compôs ricos 

trabalhos onde encontramos profundas expressões místicas em tratados, em forma de poemas com 

comentários teológicos. Estes renomados poemas incluem o "Cântico Espiritual ", "Ascensão ao Monte 

Carmel", "Chama de Amor" e "Noite Sombria da Alma". Através destes trabalhos João apresenta o 

desenvolvimento da alma humana através da purgação, iluminação e união com Jesus. Ele permanece um 

dos mais expressivos e profundos teólogos místicos da historia da Igreja. Foi beatificado em 1675, 

canonizado em 1726 pelo Papa Benedito XIII e declarado Doutor da Igreja em 1926 pelo Papa Pio XI 

Este site foi criado para ser mais um meio 

de  evangelização. De uma forma toda especial 

tratará de temas ligados a Sagrada Liturgia.  

A idéia principal é que você possa ter mais um site 

onde consiga, de uma forma rápida, ter acesso a 

diversos assuntos sobre o tema proposto.  

Você encontrará os documentos da Igreja, assuntos 

relacionados a Pastoral de Liturgia e equipes de 

celebração, o canto e a música, etc... 
 

https://sites.google.com/site/sagradaliturgia/ 
 

Que o Senhor te abençoe. 

Diác. Marco Carvalho 

Site – A Sagrada liturgia 

Desenho pintado por São João da Cruz.  
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As delícias dos Regionais  ( Leste I  e  Leste II ) 

DIACÔNIO 
Receitas 

Bolo Mineiro da Mamãe 

Ingredientes: 

- 8 ovos caipira;  

- 1 colher emulsificante p/sorvete (chá) 

- 2 copos de farinha trigo (req) 

- 1 copo e ½ de acúcar 

- ½ copo leite pó (req) 

- 1 colher fermento pó (chá 

 

Modo de fazer: 

 

Coloque todos os ingredientes na batedeira e bata por 10 minutos. Unte uma assadeira de 

25 cm com margarina e farinha de trigo. Coloque a massa na assadeira e leve ao forno 

para assar moderado 180º.  

  

Fátima e Fernanda - Uberlândia/MG 

Bola de Laranja (com casca)  

Ingredientes: 

- 1 laranja média (pera )  

- 1 xicara de chá de óleo 

- 4 ovos 

- 2 xícaras de chá de açúcar 

- 2 xícaras de chá de farinha de trigo   

- 1 colher de sopa de fermento em pó 

 

Modo de fazer: 

Modo de preparo:  1) Corte a laranja em 4 pedaços, retire a parte branca do miolo e as 

semente que estiverem aparentes; 2) Bata no liquidificador as laranjas,, o óleo, os ovos e o 

açúcar; 3) Em uma vasilha, misture o trigo e o fermento;  4) Adicione o conteúdo do 

liquidificador à mistura, mexendo com colher (nunca bater no liquidificador); 5) Leve ao 

forno médio por 30 minutos aproximadamente, numa forma untada com margarina e 

polvilhada com trigo. 

Cobertura: 1 xícara de chá de suco de laranja peneirado e 3 colheres de açúcar, mexer 

bastante e despejar no bolo antes de esfriar.   

 

Vera Lucia de A. Ferreira - Macaé/RJ 


