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Editorial
Irmãos e Irmãs,
Chegamos ao ano 2014 da era cristã.
Com a alegria dos Anjos do Natal de Jesus também
cantamos: “Glória a Deus nas alturas e Paz aos
homens de boa vontade!” porque Ele armou sua tenda,
habitou entre nós e permanece para sempre!
Os desafios aumentam depois de mais de dois mil
anos do nascimento do salvador porque em muitos
aspectos
continuamos
distantes
da
genuína
mensagem de Belém, Nazaré, Caná, Jerusalém...
Entretanto os alentos de Deus na história nos sustentam, como se
parafraseássemos: onde abunda o pecado superabunda a graça! Tá aí o papa
Francisco lembrando para nós e para o mundo: a Fraternidade é fundamento e
caminho para a paz e nos convidando “para uma nova etapa evangelizadora
marcada pela alegria da pessoa de Jesus !
As necessidades dos irmãos, da sociedade e do cosmos pedem-nos novas posturas:
o relato de participação na Assembleia do Leste I conclui para nós a necessidade
imperiosa, pela Graça de Deus conferida no sacramento, que devemos assumir a
opção preferencial pela diaconia da Caridade.
Enchentes, inundações, copa do mundo, eleições, etc. são preocupações cotidianas
para aqueles que querem servir ao Senhor na pessoa dos irmãos.
Apesar dos contra-valores haverá sempre muitos motivos para nos alegrar com a
chegada de mais um ano do Senhor: afinal temos pelo menos dois mil e quatorze
motivos para nos alegrar pelo nascimento de Jesus no meio de nós e pedir que sua
benção nos acompanhe durante todos os dias do ano. O ano será novo se nos
colocarmos disponíveis para ser novos, se nos “revestirmos do Homem Novo”! Feliz
Ano Novo! Feliz 2014 com as Bênçãos de Deus!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Diác. Enio Costa Ferreira - Presidente CRD - Leste-1
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A Palavra do Papa

“Palavras-chave para viver em paz e alegria em família: com licença, obrigado, desculpa”
Queridos irmãos e irmãs, bom
dia!
Neste primeito domingo depois
do Natal, a Liturgia nos convida a
celebrar a festa da Sagrada
Família de Nazaré. De fato, todo
presépio mostra Jesus junto com
Nossa Senhora e São José, na
gruta de Belém. Deus quis nascer
em uma família humana, quis ter
uma mãe e um pai, como nós.
E hoje o Evangelho nos apresenta a Sagrada Família no
caminho doloroso do exílio, em busca de refúgio no Egito.
José, Maria e Jesus experimentam a condição dramática dos
refugiados, marcada por medo, incertezas, necessidades (Mt
2, 13-15. 19-23). Infelizmente, nos nossos dias, milhões de
famílias podem reconhecer-se nesta triste realidade. Quase
todos os dias a televisão e os jornais dão notícias de
refugiados que fogem da fome, da guerra, de outros perigos
graves, em busca de segurança e de uma vida digna para si e
para as próprias famílias.
•Em terras distantes, mesmo quando encontram trabalho,
nem sempre os refugiados e os imigrantes encontram
acolhimento verdadeiro, respeito, apreço pelos valores de que
são portadores. As suas legítimas expectativas se confrontam
com situações complexas e dificuldades que parecem às
vezes insuperáveis. Por isso, enquanto fixamos o olhar na
Sagrada Família de Nazaré no momento em que foi forçada a
fazer-se refugiada, pensemos no drama de quantos migrantes
e refugiados que são vítimas de rejeição e da escravidão, que
são vítimas do tráfico de pessoas e do trabalho escravo. Mas
pensemos também nos outros “exilados”: eu os chamarei de
“exilados escondidos”, aqueles exilados que podem existir
dentro das próprias famílias: os idosos, por exemplo, que às
vezes são tratados como presenças incômodas.

•Muitas vezes penso que um sinal para saber como vai
uma família é ver como são tratados nessa as crianças e os
idosos.
•Jesus quis pertencer a uma família que experimentou estas
dificuldades para que ninguém se sinta excluído da
proximidade amorosa de Deus. A fuga ao Egito por causa
das ameaças de Herodes nos mostra que Deus está lá onde
o homem está em perigo, lá onde o homem sofre, lá onde é
fugitivo, onde experimenta a rejeição e o abandono; mas
Deus está também lá onde o homem sonha, espera voltar à
pátria na liberdade, projeta e escolhe pela vida e dignidade
sua e dos seus familiares.
•Este nosso olhar hoje para a Sagrada Família se deixa
atrair também pela simplicidade da vida que essa conduz
em Nazaré. É um exemplo que faz tanto bem às nossas
famílias, ajuda-as a se tornarem sempre mais comunidades
de amor e de reconciliação, na qual se experimenta a
ternura, a ajuda mútua, o perdão recíproco. Recordemos as
três palavras-chave para viver em paz e alegria em família:
com licença, obrigado, desculpa. Quando em uma família
não se é invasor e se pede “com licença”, quando em uma
família não se é egoísta e se aprende a dizer “obrigado” e
quando em uma família um percebe que fez algo ruim e
sabe pedir “desculpa”, naquela família há paz e alegria.
Recordemos estas três palavras. Mas podemos repeti-las
todos juntos: com licença, obrigado, desculpa. (Todos:
com licença, obrigado, desculpa!). Gostaria também de
encorajar as famílias a tomar consciência da importância
que têm na Igreja e na sociedade. O anúncio do Evangelho,
de fato, passa antes de tudo pelas famílias, para depois
alcançar os diversos âmbitos da vida cotidiana.
•Invoquemos com fervor Maria Santíssima, a Mãe de Jesus
e nossa Mãe, e São José, seu esposo. Peçamos a eles para
iluminar, confortar, guiar cada família do mundo, para que
possa cumprir com dignidade e serenidade a missão que
Deus lhes confiou (Fonte: Agência Zenit)
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NOTA

U R G E N T E:

Campanha da arrecadação de donativos para as vítimas das
enchentes em Nova Iguaçu
Queridos irmãos e queridas irmãs,

Em razão das chuvas intensas os municípios de Nova Iguaçu estão em estado
de emergência. Muitas famílias estão desabrigadas ou desalojadas.
Buscando tentar minimizar esse sofrimento, a Diocese de Nova Iguaçu se
coloca ao lado de tantas famílias que neste momento tem suas vidas atingidas
pelas enchentes que afetam a Baixada Fluminense. Muitas igrejas estão
abrindo suas portas para acolher quem perdeu tudo. E todos nós podemos
ajudar de alguma forma. Como a quantidade de pessoas é muito grande,
pedimos sua colaboração com doação de colchões, roupa de cama e de
banho, material de higiene pessoal, roupas para adultos e crianças e
alimentos não perecíveis, além de água e leite.
As doações podem ser entregues na secretaria de nossa Matriz Nossa
Senhora de Fátima e São Jorge. Elas serão encaminhadas para as
Paróquias São Sebastião, em Austin, e São Francisco de Assis, em
Comendador Soares, para atender os necessitados no bairro de Morro Agudo.
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12ª Assembleia do Regional Leste I – 2013
Nos dias 21, 22, 23 de novembro, no Rio de
Janeiro, realizou-se a 12ª Assembleia do
Regional do Leste I com a participação de todos
os Bispos das (Arqui) Dioceses do estado do Rio
de Janeiro, membros da comissão pastoral,
Presbíteros, Diácono e jovens convidados.
Com dois temas distintos: “Comunidade de
comunidades: uma nova Paróquia.” (doc. CNBB
104), desenvolvido por D. João Bosco Barbosa
de Souza, Bispo diocesano de União da Vitória
(PR), e “Evangelização da juventude” (doc.
CNBB 85), desenvolvido por D. Nelson
Francelino Ferreira, Bispo auxiliar do Rio de
Janeiro.
Dom Orani, Presidente do Regional, explicou o
porquê dos temas: "A necessidade de se
repensar o modelo de paróquia que temos hoje
se dá, especialmente, porque a CNBB, desde a
Assembleia Geral passada, está discutindo este
tema, e pede a colaboração de todas as
dioceses e regionais. E a juventude é uma
temática importante porque estamos no Ano da
Juventude, e nos perguntamos como continuar
com entusiasmo as atividades depois da
Jornada, para que haja continuidade no
protagonismo dos jovens na Igreja”.
Algumas motivações para o desenvolvimento
dos temas:
- 50 anos do Concílio Vaticano II;
- 20 anos do Catecismo da Igreja Católica;
- Sínodos e Exortações (A Palavra de Deus,
Nova Evangelização, Transmissão da Fé...);
- Ano da Fé;
- Papa Francisco;
- JMJ e
- “Evangelii Gaudium”.
As cinco urgências das DGAE:
- Em permanente estado de missão;
- Iniciação à vida cristã;
- Animação bíblica de toda a pastoral;
- Igreja comunidade de comunidades; e
- Igreja a serviço da Vida Plena

Jesus recupera a comunidade:
- A vida comunitária estava se desintegrando;
- O sistema levava as pessoas e famílias a se
fecharem;
- Jesus alargou o horizonte da família para uma
família mais ampla;
- A pregação de Jesus atraía muita gente;
- A fonte da comunidade é Jesus.
Novo estilo da vida comunitária:
- Hospitalidade é a regra;
- Confiar na partilha;
- Comunhão de mesa;
- Acolhida aos excluídos.
Uma nova Paróquia:
- Preocupação com a evangelização;
- Iniciação à vida cristã e perspectiva bíblica;
- Liturgia participativa;
- Preocupação com os jovens;
- Serviços e ministérios leigos;
- Conselhos.
Cinco pontos do Papa Francisco:
- Saiam para a rua;
- Estendamos a mão a quem vive em dificuldade;
- Tenham coragem de ir contra a corrente;
- Não tenham medo de testemunhar Jesus
Cristo!
- Mostrem com a vida que vale a pena gastar-se
por grandes ideais.
Questionamentos:
Negativos:
O grande problema: aquilo que não favorece a
transmissão da Fé (DAp. 365...):
- Centralização na matriz;
- Ritmos inadequados;
- Burocracia: acolhimento, escuta, contato
pessoal;
- Padres: clericalismo, distanciamento da vida
das pessoas, formação sacerdotal;
- Leigos dependentes;
- Falta de comunhão entre as pastorais;
- Pastoral de cursos.
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Positivos:
- Sensibilidade ao tema;
- Encontros de padres para conversar sobre
o tema e partilhar experiências;
- Diversas experiências de uma pastoral
mais personalizada;
- Formação do laicato;
- Experiências missionárias;
- Presença da Igreja em alguns ambientes
(shopping, escolas, redes sociais);
- Fortalecimento dos conselhos paroquiais;
- Preocupação com a juventude.
Diáconos: Pela Graça do Sacramento
recebido, devem assumir a opção
preferencial pela diaconia da Caridade.
Juventude: desafios e perspectivas
pastorais.
- Conhecer os jovens é condição prévia
para evangelizá-los;
- Juventude como realidade teológica;
- Convocar a juventude; anunciar à
juventude;
- Ouvir a juventude (construção de uma
sociedade solidária);
- Desafiar a Igreja (Ministério da
Assessoria);
- Desenvolver projetos (estrutura de
acompanhamento);
- Diálogo, Fé e razão.
É o ponto de partida para que nós,
Diáconos, possamos nos preparar cada vez
melhor para a nossa missão em nossas
comunidades com uma parceria fraterna
com os nossos Párocos.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2013.

Diácono Luiz Cezar Bahia – Representante da
CRD na CNBB Leste-1
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Reunião de confraternização dos Diáconos da Diocese de Itaguai

No terceiro domingo do advento,
os diáconos permanentes e suas
esposas e filhos, se reuniram para
uma pequena confraternização e
meditação natalina junto com o
Bispo Diocesano, Dom Ubiratan,
finalizando assim os trabalhos de
2013 e já se preparando para os
desafios de 2014.

Neste encontro Dom Ubiratan anunciou oficialmente a troca de nosso coordenador
diocesano junto a ele na Diocese. Saiu após três anos de bons trabalhos e empenho
o Diác. Gilberto da paroquia Santíssima Trindade, Angra dos Reis e assumiu agora o
Diác. Evilasio da paroquia Nossa Senhora da Conceição, Angra dos Reis, para os
próximos dois anos.
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Teologia Fé e Vida: 2004 a 2014 - 10 anos de Evangelização Virtual
Foi de maneira temerosa e discreta que tudo teve início, mas embalados pela animação de nosso
Bispo Diocesano – Dom Luiz Mancilha, que em 1999, em determinada palestra nos disse: “Gente
vamos utilizar a internet para evangelizar”. Assim, em 2004, o Diácono Miguel A. Teodoro, a Professora
Elcinéia Lanes e o Professor Lênio Rodrigues Gonçalves resolveram abraçar a ideia deste
“empreendimento” de serviço voluntário para promover a Evangelização virtual e, desse modo,
timidamente, surgiu o Portal Teologia Fé e Vida.
Todavia, a princípio não se imaginava que poderia alcançar, em curto espaço de tempo, tantos estados
e países, pois foi exatamente o que aconteceu. Em pouco tempo éramos acessados por todos os
estados brasileiros, bem como vinte e seis países, incluindo a Itália, simplesmente com alguns artigos e
homilias que eram publicados. Como nada além do divino é perfeito, com o passar dos meses nos
esbarramos numa série de dificuldades, particularmente no fator tempo e na falta do conhecimento
necessário para edição, programação, manutenção e publicação de um site, uma vez que para nossa
surpresa estávamos sendo acessados pelos quatro cantos do mundo.
Por essa razão, buscamos parceria com profissionais que, graciosamente, colocaram-se à nossa
disposição para nos prestar serviços de consultoria e assessoria em tudo que precisássemos.
Contamos ainda com a preciosa colaboração do Diácono Enio Costa Ferreira que nos sugeriu a
elaboração de Apostilas eletrônicas a serem utilizadas na formação de cristão leigos e leigas, as quais
são disponibilizadas por valores simbólicos, cuja finalidade é nos auxiliar nas despesas de manutenção
de nosso portal. Houve ainda a necessidade de nos organizamos em departamentos e uma equipe,
ficando a coordenação geral a cargo do Professor MSc Diácono Miguel A. Teodoro que, até a presente
data disponibiliza seu tempo e conhecimento gratuitamente para este serviço de evangelização virtual
que é prestado por este nosso portal.
•Nossas apostilas eletrônicas visam colaborar para a formação intelectual de todos os fiéis, pois foram
cuidadosamente elaboradas e organizadas para atender as inúmeras necessidades das equipes de
formação desta ou daquela paróquia. Direcionam-se ainda para os diversos ministérios, bem como
para as Escolas de Teologia e Pastoral e Equipes de Formação de Noivos e de Batismo, fornecendo,
também, subsídios para a formação de diáconos Permanentes.
No entanto, nem tudo são “tapetes vermelhos e pétalas de rosas”. Ao longo desses dez anos
encontramos leigos e leigas e, até mesmo, muitos irmãos que nos aconselharam a desistir desta tarefa,
porque trata-se de um trabalho voluntário e sem nenhuma intenção de obtenção de lucros. Imaginem!
Nosso portal foi invadido uma dezena de vezes por navegantes inescrupulosos. Com efeito, pessoas
de má fé postaram depoimentos escandalosos e inúmeras outras tentaram nos desanimar, mas não
desanimamos. Apesar de tudo, pudemos contar com o apoio de milhares de cristãos, que nos
incentivaram com palavras motivadoras e animadoras para que prosseguíssemos nesta caminhada e,
para chegarmos até esse ponto em que estamos, várias vezes tivemos que recomeçar e reformular por
inúmeras vezes o nosso site. Ufa! Apesar de tudo, não é fácil perseverar quando tantos obstáculos
começam a surgir.

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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Seguimos sempre em frente... e nosso
“empreendimento”,
se
assim
podemos
denominar, graças ao bom Deus, ainda
continua de pé. Temos novos objetivos como,
por exemplo, a montagem de nossa Plataforma
EAD.
Talvez,
ambicioso
demais, mas
acreditamos que não seja impossível de ser
alcançado, pois apesar de ainda não termos os
recursos necessários, cremos piamente que
vamos consegui-los com a bênção de Deus.
Esta plataforma favorecerá a formação de
leigos e leigas nos diversos ministérios
disponibilizados em nossa Igreja Católica, pois
dentre nossos objetivos, contempla-se o de
ajudar párocos e paróquias na formação de
seus fiéis para o exercício dos diversos
ministérios: Palavra, Eucaristia, Catequese,
Acólitos (Coroinhas), Canto Litúrgico etc.

Assim, irmãos e irmãs e futuros colaboradores.
Internautas! Aquele portal que surgiu há dez
anos, ainda continua caminhando de maneira
temerosa e discreta. Ah! Como é difícil! Em
nossos objetivos, como gostaríamos de
parafrasear o evangelista Lucas e o Apóstolo
Paulo que, concomitantemente, afirmaram:
“Escrevo-te, ó Teófilo, para que conheça as
profundezas das verdades nas quais foste
instruído”; “Empreendi a grande corrida, combati
o bom combate. Cheguei ao final do percurso,
mas preservei a fé. Agora, o prêmio espera por
mim”. Em seus artigos, nossos colaboradores –
diáconos, padres, bispos e leigos, expressam a
profundeza das verdades da Palavra de Deus.

CRD – Leste II

Notícias

Contudo, nosso prêmio maior é colaborar para
arregimentar as almas para Deus através
deste nosso singelo, temeroso e discreto
Portal de Evangelização Virtual. Agora, aqui
estamos com TEOLOGIA FÉ E VIDA... Em
tudo a serviço de Deus... A Evangelização
Virtual a Serviço do Reino de Deus neste
Terceiro Milênio.
www.teologiafeevida.com.br
Diácono Miguel A. Teodoro
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - ES

DIOCESE DE UBERLÂNDIA - MG

A Diocese de Uberlância – MG, no triângulo
mineiro será a sede do III Encontro Inter
Regional dos Diáconos e Esposas do Leste-1,
Leste-2 e Sul-1. O Encontro acontecerá nos
dias 20, 21 e 22 de Junho de 2014, na Casa de
Retiros Oásis, na cidade de Uberlândia. O
Encontro contará com a presença e
participação acolhedora de Dom Paulo
Francisco Machado – Bispo de Uberlândia.
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Receitas

As delícias dos Regionais ( Leste I e Leste II )
Empadão de grão de bico.
Ingredientes:
500g de palmito fresco
500g de grão de bico
Cheiro-verde picado (um molho)
Sal a gosto
Alho e azeite virgem a gosto
Preparo:
Deixe o grão de bico de molho por duas horas. Cozinhe com um pouco de sal
ate ficar macio. Escorra e passe na peneira ou espremedor de batata. Bata
com um pouco de azeite e forre uma vasilha refrataria, deixando um pouco de
massa para cobrir a torta. Faça um refogado com azeite e alho. Coloque o
palmito picado e o cheiro verde, tempere com sal e cozinhe ate ficar macio.
Recheie e cubra com o restante do purê. Pincele com azeite e leve ao forno
para dourar.

Mouse de cacau
Ingredientes:
1 abacate bem maduro
2 col. de sopa de cacau orgânico
2 col. de mel ou adoçante forno e fogão
2 col. de chá de canela em pó
1 col. de chá de sal marinho
Preparo:
Passe todos os ingredientes no liquidificador ou processador ate formar um
creme homogêneo. Coloque nas taças e leve para gelar por duas horas.
Penha do Diác. Luiz Augusto / Rio de Janeiro-RJ
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