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•O papa Francisco continua sua missão e encanta a todos, recebe as maiores 

manifestações de carinho e respeito, especialmente entre os judeus, islâmicos, ortodoxos, 

budistas, hindus ... também é respeitado e querido entre os irmãos protestantes. Suas 

palavras e pedidos são reclicadas em muitas religiões e igrejas diversas.  A humildade 

evangélica do bispo de Roma chega a pedir ao Patriarca Ecumênico Bartolomeu I a 

benção para si e para a Igreja latina e recebe a benção sem palavras e manifestada no 

carinho com abraço e beijo.  E além das necessidades de união entre os seguidores e 

discípulos do Ressuscitado, emerge também o imperioso dever de juntar líderes 

religiosos do planeta para lutar contra a escravidão humana e o direito de liberdade para 

o culto religioso. 

•A Imaculada Conceição de Maria Santíssima, no dia oito de dezembro, faz um 

parêntese no advento para lembrar daquela que desde sempre foi preservada em vista dos 

méritos de Jesus Cristo, o Salvador! A nova Eva é ícone perene da predileção do Senhor 

pelos servos e servas que se abrem, mesmo com perguntas e dúvidas, a ação de Deus na 

história! Salve a grande mulher: Maria! 

•O advento é o grande tempo de preparar-se para o Natal de Jesus e para a vinda dEle no 

fim dos tempos; vinda que já se manifesta agora na atenção aos doentes, nus, famintos, 

presos e todo necessitado! 

•Feliz tempo de Advento! Feliz preparação! 

•Diác. Enio Costa Ferreira 

•Presidente CRD Leste 1 

•Em dezembro seremos acima de tudo Agradecidos! 

•Agradecidos por mais um ano vivido com a graça de Deus que nos 

acompanha todos os dias, desde a Ressurreição de Jesus pelos séculos 

sem fim. 

 

•Um ano cheio de desafios vividos e enfrentados, as vezes nem tão bom 

como sonhamos: ano de copa do mundo, manifestações di versas, dois 

turnos de eleições ... Ufa! 

Editorial 
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•Cidade do Vaticano (RV) – Não basta se declarar cristão, é preciso agir : comentando o 

Evangelho da casa construída sobre a rocha ou sobre a areia, na missa desta manhã o 

Papa Francisco convidou a não ser cristãos de aparência, mas a colocar em prática o amor 

de Jesus. 

•Para o Pontífice, não basta pertencer a uma família muito católica, a uma associação ou 

ser um benfeitor se, depois, não se segue a vontade de Deus. “Muitos cristãos de aparência 

caem nas primeiras tentações”, afirmou, porque não têm “substância”, construíram sua casa 

sobre a areia. Ao invés, há muitos santos no povo de Deus – não necessariamente 

canonizados – que colocam em prática a Palavra de Deus. Construíram a casa sobre a 

rocha, que é Cristo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•“Pensemos nos pequeninos, eh? Nos doentes que oferecem seus sofrimentos pela Igreja, 

pelos outros. Pensamos nos muitos idosos sozinhos, que rezam e oferecem. Pensemos em 

tantas mães e pais de família que levam avante com muita dificuldade a sua família, a 

educação dos filhos, o trabalho cotidiano, os problemas, mas sempre com a esperança em 

Jesus, sem aparecer, mas fazendo o que podem.” 

Papa: os santos da vida cotidiana nos dão esperança 
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•São os “santos da vida cotidiana!”, 

exclamou o Papa: 

•“Pensemos nos muitos padres que 

não mostram, mas que trabalham 

em suas paróquias com tanto amor: 

a catequese às crianças, o cuidado 

dos idosos, dos doentes, a 

preparação aos recém-casados... E 

todos os dias a mesma coisa, todos 

os dias. Não se entediam, porque 

em seu fundamento está a rocha. É 

Jesus, é Ele quem dá a santidade à 

Igreja, é isso que dá esperança!” 

•“Devemos pensar muito na 

santidade escondida que há na 

Igreja – prosseguiu Francisco –, 

cristãos que permanecem em 

Jesus.” “Pecadores? Todos somos. 

E às vezes alguns desses cristãos 

cometem um pecado grave, mas se 

arrependem, pedem perdão, e isso 

é grande: a capacidade de pedir 

perdão, de não confundir pecado 

com virtude, de saber bem onde 

está virtude e onde está o pecado. 

Estas pessoas estão fundadas 

sobre a rocha e a rocha é Cristo. 

Seguem o caminho de Jesus, 

seguem-No.” 

•“Os orgulhosos, os vaidosos, os 

cristãos de aparência” – sublinhou o 

Papa Francisco – “serão 

derrubados, humilhados”, enquanto 

“os pobres serão os que vão 

triunfar, os pobres em espírito,  

aqueles que diante de Deus não se 

sentem importantes, os humildes, e 

realizam a salvação, colocando em 

prática a Palavra do Senhor”. “Hoje, 

estamos aqui, amanhã não 

estaremos mais” - disse o Papa 

citando São Bernardo: “Pense, 

homem, o que será de você: 

alimento para os vermes”. “Os 

vermes irão nos comer, a todos” - 

recordou o Papa – “Se não temos 

esta rocha, vamos acabar 

pisoteados”: 

•“Neste tempo de preparação para o 

Natal pedimos ao Senhor para 

sermos firmes na rocha que é Ele, a 

nossa esperança é Ele. Todos nós 

somos pecadores, somos fracos, 

mas se colocarmos a esperança 

N’Ele podemos avançar. E esta é a 

alegria de um cristão: saber que 

n’Ele há esperança, há perdão, há 

paz, há alegria. E não colocar a 

nossa esperança em coisas que são 

hoje existem e amanhã não existem 

mais”. 
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1 - Valorização do Leigo: 

1.1: Fortalecer o sentido de pertença; 

1.2: Investir efetivamente na formação:  

ajuda financeira; formação adaptada à 

realidade dos leigos; 

•1.3: Propiciar a participação: valorizar o 

CPP e o CAE. 

 

•2) Dimensão Missionária: 

•2.1: Necessariamente uma Igreja em 

saída: é preciso sair com urgência em 

missão; motivar uma espiritualidade 

missionária; 

•2.2: Ação missionária com planejamento 

e em sintonia com as diretrizes da Igreja; 

•2.3: O grande documento missionário 

hoje é a EG. 

•2.4: Aproveitar os momentos fortes da 

vida da Igreja e as tradições locais. 

•2.5: Em alguns locais, grupos 

neopentecostais estão assumindo os 

espaços deixados pela Igreja. 

 

3) Acolhida 

•3.1: Precisamos desenvolver uma 

mística de acolhida; 

•3.2: Acolher como uma forma de 

enfrentar a burocratização; 

•3.3: Organização é diferente de 

burocratizar:  é preciso organizar a partir 

dos relacionamentos humanos. 

•3.4: Postura sacerdotal de acolhimento 

•3.5: Acolher principalmente nos 

momentos de sofrimento; 

XIII Assembleia Geral Regional Leste 1 
 

Apresentação das propostas, encamionhamentos,  

discussão, cochicho e votação 

•3.6: Escuta e atenção individualizada. 

 

•4)  Autoestima 

•4.1: O encontro com Jesus Cristo e a 

alegria de pertencer à Igreja são a fonte 

maior da autoestima; 

•4.2: Aprender a olhar o lado positivo 

mais que os problemas: é preciso 

valorizar e elogiar; 

•4.3: É necessário destacar aqueles que 

nos precederam no testemunho da fé: 

Francisco de Assis; João Paulo II; Madre 

Tereza de Calcutá;   

•4.4:  Valorizar o protagonismo dos 

leigos; 

•4.5: Fortalecimento das relações 

primárias. 

 

•5) Excluídos 

•5.1: Excluídos e sua semântica: pobres, 

materialmente falando; periferias 

existenciais; 

•5.2: Todas as comunidades têm ações 

em favor dos pobres,  

•5.3: Surgem a cada dia novas formas de 

exclusão, mas nem sempre 

acompanhamos essas novas formas. 

•5.4: Sair da zona de conforto e 

intensificar a presença da Igreja em 

todos os tipos de periferias. 

•5.5: Associar a ação assistencial à ação 

evangelizadora; 

•5.6: Necessidade de capacitação para 

lidar com certos tipos de exclusão; 
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•5.7: Colocar em prática a dimensão 

social do dízimo; 

•5.8: Fazer parcerias com o poder público 

e outras entidades, sem porém atrelar a 

Igreja aos princípios ideológicos. 

 

•6) Testemunho 

•6.1: O testemunho é uma consequência 

do efetivo encontro com Jesus Cristo e de 

uma firmada autoestima; 

•6.2: A primeira forma de evangelizar é o 

testemunho; 

•6.3: Trabalhar a mística do testemunho 

da fé em suas diversas expressões. 

 

•7) Liturgia  

•7.1: A melhor catequese sobre a 

eucaristia é uma liturgia bem celebrada; 

•7.2: Homilia: bem preparada;  que fale 

de Deus ao coração do homem e que o 

conduza a Deus; 

•7.3: Para muitos, a liturgia é o único 

contato com a Igreja; 

•7.4: Valorizar os diversos momentos 

celebrativos; 

•7.5: Leituras bem feitas; 

•7.6: Valorização dos momentos de 

silêncio; 

•7.7: Preparação da assembleia antes da 

missa; 

•7.8: Atenção ao canto: ambiguidade: 

pode ajudar ou atrapalhar; 

•7.9: Melhorar a qualidade dos serviços 

de som; 

•7.10: Melhorar a ambientação dos 

espaços de nossos templos (zelo pelo 

espaço litúrgico) 

•7.11: Valorizar os diversos serviços e 

ministérios litúrgicos.. 

 

•8) Ambientação dos Espaços Eclesiais 

•8.1: Espaços limpos, organizados e 

humanizados; 

•8.2: Espaços bem equipados para a função 

a que se destinam.  

 

•9) Pequenas Comunidades 

•9.1: Conforme indicou Aparecida, a Paróquia 

precisa se tornar “comunidade de 

comunidades”  

•9.2: Difundir e estudar o Documento 100 da 

CNBB; 

•9.3: A Pequena Comunidade estimula a vida 

de irmãos e leva a Igreja a lugares não 

atingidos pela ação Pastoral centralizada 
 

•10) Alegria 

•10.1: Como uma consequência dos itens 

anteriores, que a alegria não seja trabalhada 

apenas na liturgia, e sim na vida toda da 

Igreja 

•10.2: Surja como uma consequência do 

encontro com Jesus Cristo; 

•10.3: Forte o suficiente para atravessar os 

momentos de crise 

•10.4: Alegria é diferente de euforia; 

•10.5: Uma alegria que encante e evangelize. 

 

•11) Família 

•11.1: A família se torna uma questão 

prioritária na Igreja, hoje mais ainda; 

•11.2: A família não está cumprindo seu papel 

de transmissora da fé. 
 

•12) Jovens 

•12.1: Criar e valorizar os espaços de 

atuação dos jovens na vida comunitária 

(acolhê-los e envolvê-los); 

•12.2: Formação de novas lideranças no meio 

jovem. 
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Expediente Diacônio 

Órgão Informativo da CRD-Leste I - (  15ª Edição – Dezembro 2014 ) 
 

Dom Luiz Henrique da Silva Brito – Bispo auxiliar do Rio de Janeiro / Acompanhante dos Diác. Leste 1  

Presidente: Diác. Enio Costa Ferreira  -  diaconoenio@gmail.com  

Vice Presidente: Diác. Paulo Roberto A. Batista -   paulo.diacono@ig.com.br 

Secretário: Diác. João Batista Melo - diacjbmello@yahoo.com.br 

Tesoureiro: Diác. José Eduardo Soares – jose.soares@light.com.br 

Relações Públicas:  Diác. Edilson – diac.edilsonventura@gmail.com 

Representante CRD na CNBB: Diác. Cezar Bahia – cezaregisa@oi.com.br 

Criação/Montagem do informativo: Diác. Marco Carvalho - m.marco.carvalho@gmail.com 

•Bispos, Padres, Diáconos, religiosos e 

leigos, participaram da 13ª Assembleia Geral 

do Regional Leste 1 da CNBB, ocorrida nos 

dias 21 e 22 de novembro, com a finalidade 

de refletir sobre os desafios e esperanças da 

Igreja nos dias atuais.  

 

•Desafios 

•Durante o encontro, o professor do 

departamento de Teologia da PUC Rio, Pe. 

Waldecir Gonzaga, falou sobre os desafios 

da Igreja. Segundo ele, dentre os inúmeros 

desafios apresentados pela sociedade atual, 

destacam-se a resposta à missão, proposta 

por Jesus à Igreja, e o mundo dos pobres e 

excluídos. 

 

•“Lembrando São João Paulo II, o Papa 

Francisco indica-nos que a atividade 

missionária ainda hoje representa o máximo 

desafio para a Igreja. Por isso, a causa 

missionária deve ser a primeira de todas as 

causas. O Papa Francisco também nos 

exorta que desafios existem para serem 

superados. Pede-nos para sejamos realistas, 

sem perder a alegria, a audácia e a 

dedicação. Uma nova evangelização, com 

alegria”. 

XIII Assembleia Geral Regional Leste 1 
 

 A Igreja hoje: seus desafios e esperanças 

A Nova Evangelização e o Mundo dos Excluídos 

•Após a primeira conferência, os 

participantes, divididos em grupos, 

debateram os objetivos, as urgências e as 

iniciativas de evangelização nas 

comunidades, tendo em vista a promoção da 

vida e a chegada da ação da Igreja a todos, 

especialmente aos pobres e excluídos. 

 

•Para o Bispo de Duque de Caxias, Dom 

Tarcísio Nascentes dos Santos, diante do 

quadro apresentado, permanece no coração 

de cada um a certeza de que Deus caminha 

com a Igreja. “É o senhor que nos faz Igreja 

missionária. É preciso, como nos diz o papa 

Francisco, ser uma Igreja em saída, assumir 

os desafios e as dificuldades como 

motivações para a vivermos cada vez mais a 

fidelidade ao Evangelho e buscar iniciativas 

que possam nos ajudar como Dioceses do 

Regional Leste 1 a viver esse caminho na 

unidade e na diversidade”. 

 

•O Bispo de Campos, Dom Roberto Ferrería 

Paz, ressalta que, dentre os desafios 

apresentados, a formação do laicato deve 

ser uma das mais importantes preocupações 

para a Igreja hoje. “Temos que formar,  
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•organizar e mobilizar o laicato, porque são os principais protagonistas da nova 

evangelização e de um mundo mais inclusivo, que promova a justiça e viva mais a 

fraternidade com os pobres”. 

 

•Esperanças 

•O período da tarde foi marcado pela reflexão das esperanças para a ação 

evangelizadora da Igreja na sociedade atual. A conferência foi conduzida pelo professor e 

antropólogo Luiz Marins. Ele apresentou uma visão otimista sobre a realidade do mundo 

atual em relação à Igreja, com oportunidades de crescimento em todas as situações. “A 

Igreja Católica é a única que tem a verdadeira resposta aos anseios contemporâneos. 

Nós temos o que o mundo quer e precisa”, afirmou. 

 

•Ao concordar com o antropólogo, o Bispo de Nova Friburgo, dom Edney Gouvêa 

Mattoso, apontou a necessidade do testemunho para a sociedade. “Nós, como cristãos 

católicos, somos fermento de transformação do mundo. O cristão, como fermento na 

massa, vai aos poucos, mostrando a sua presença, a sua capacidade transformadora. 

Por isso é tão importante o nosso testemunho nos locais e meios em que vivemos, onde 

nosso Senhor nos colocou: o testemunho de amor a Deus, à Igreja e ao próximo”. 

(continua no próximo informativo) 

 

Colaboração: Diac Cesar Bahia 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS – CND 

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO 

X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS - CND 

 

Conforme Art. 9º § 3º do Estatuto Canônico da COMISSÃO NACIONAL DOS 

DIÁCONOS – CND, convocamos os Diáconos Permanentes do Brasil para participar da X 

Assembleia Geral da Comissão Nacional dos Diáconos que iniciará às 18:00 hs,  do dia 23 (com 

jantar)  e encerrará às 12:00 hs, do dia 26 de abril de 2015 (com almoço), no Seminário Santo 

Afonso – Aparecida SP.  

A Assembleia terá como Tema - O Concílio Vaticano II e os 50 anos de restauração 

do Diaconado Permanente.  E como Lema: Anunciando o Evangelho por todas as cidades (At 

8,40).    

Participarão desta Assembleia, conforme os estatutos canônico e civil da CND,   os 

Diáconos Permanentes do Brasil, que estejam no pleno exercício da Ordem do Diaconado, 

inscritos, e em dia com as suas contribuições junto a CND, aprovado pela respectiva Comissão 

Regional.   

Tendo em vista a limitação do espaço físico, e, conforme Estatuto da CND (Art. 9º § 
5º; C/C o Art. 13 § 1º EC), o número máximo de participantes será de 350 diáconos.  

Esta decisão foi tomada em reunião do Conselho Consultivo da CND, quando ficou 

determinado o número de participantes por cada Regional.    

Nesta Assembleia serão tratados os seguintes temas: 

1. O Concilio Vaticano e os 50 anos da restauração do Diaconado Permanente. 

2. Histórico da restauração do Diaconado no Brasil. 

3. Desafios e perspectivas. 

4. Relatório das atividades e prestação de contas da Diretoria que termina o mandato. 

5. Eleição do Presidente e do Conselho Econômico e Fiscal para o período 2015 a 2019. 

6. Elaboração das metas para o próximo mandato. 

7. Encaminhamento de revisão do estatuto para a assembleia de 2017. 

8. Momento formativo com a comissão litúrgica da CNBB. 

9. Durante a assembleia haverá sorteio de brindes pelo número de inscrição – crachá. 

10. Outros assuntos propostos e aprovados pela assembleia. 

 

 Casos omissos nesta convocação deverão ser tratados conforme capítulo X Art. 29 do 

Estatuto da CND. 

  

Brasília/DF, 18 de Outubro de 2014. 

Diác. Zeno Konzen  -  Presidente da CND 

Diác. José Oliveira Cavalcante  -  Secretário da CND 
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X Assembleia Geral – Ficha de Inscrição 

Notícia 

 

 
COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS 

X ASSEMBLEIA GERAL 

Tema - O Concílio Vaticano II e os 50 anos de restauração do Diaconado 

Permanente 

Lema: Anunciando o Evangelho por todas as cidades (At 8,40) 

23 a 26 de Abril de 2015 - Seminário Santo Afonso - Aparecida-SP 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nº de filiação na CND ___________ 
 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Nome para o Crachá:  _______________________________ 

Esposa vai participar  (  )  Sim – colocar o nome abaixo    (  ) Não 

Nome da esposa se for participar - _______________________________________________ 

Diocese - __________________________________   Regional - _______________________ 

E-mail: ______________________________ Número do RG - _________________________  

Data de nascimento ___________________       Data da ordenação: ____________________ 

Tem dificuldade para subir escadas?   (  ) Sim   (  ) Não. 

Tem dieta?  (  ) Sim - Qual ______________________________________________  (  ) Não.                                 

Meio de transporte -  (  ) Ônibus     (  ) Carro particular 

(  ) Avião - Empresa _____________________ N  do Voo ___________________________  

Dia e hora da chegada _________________    Dia e hora do retorno __________________  

Vai precisar de hospedagem?  (   ) SIM      (  )  NÃO 

A ficha de inscrição, juntamente com o comprovante de pagamento das três diárias, no valor de  
430 Reais para o diácono e 380 Reais para a esposa que vai participar, deverá ser 
encaminhada até o dia 05 de Dezembro de 2014, diretamente com o presidente do seu 
Regional que a  encaminhará para o e-mail -  ahalves@hotmail.com 

 

 Não serão aceitas inscrições após esta data 

 
Conta para depósito - Deposite o valor de R$ 430,00 para o diácono e R$ 380,00 para a esposa na 

conta da CND, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 1041    Operação: 003    Conta: 217-9. 

 

_____________________________           _____________________________ 

Assinatura do diácono                                  Ass. Presidente do Regional 
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Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste  

CRD-CO | Ano XI nº 23 – Outubro de 2014 

Notícia 

2º Encontro Regional de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais 

Aconteceu em Petrópolis o 2º 

Encontro Regional de 

Diretores e Formadores de 

Escolas Diaconais no 

Seminário Diocesano Nossa 

Senhora do Amor Divino.  

Com texto elaborado pelo 

Irmão Francisco os Diáconos 

aprofundaram o tema sobre a 

formação Diaconal. O 

encontro terminou com um 

almoço de confraternização 

junto com os seminaristas da 

Diocese. 
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•Ingredientes 

•1 xícara (chá) de açúcar 

•1 lata de leite condensado 

•2 vezes a mesma medida de leite 

•3 ovos 

•1/2 xícara (chá) de vinho branco 

•1 pacote de biscoito champagne picado 

•1 xícara (chá) de passas e frutas cristalizadas picadas 

 

 

 

 

Modo de preparo 

•Caramelize uma forma para pudim com o açúcar e reserve. 

•Bata no liquidificador o leite condensado, o leite, os ovos e o vinho. 

•Retire do liquidificador, misture o biscoito picado, as passas e as 

frutas cristalizadas. 

•Despeje na forma caramelizada, cubra com papel-de-alumínio, e 

cozinhe em banho-maria, na panela de pressão, por 20 minutos. 

•Espere esfriar, leve à geladeira e desenforme depois de gelado. 

 
• 

Fonte: Comida e Receitas 

•http://www.comidaereceitas.com.br/pudins/pudim-de-natal-a-mineira.html#ixzz3Kyvl7j3a 
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