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Jubileu dos Diáconos – Homilia Papa Francisco
•Cidade do Vaticano (RV) - Abaixo, a íntegra da homilia do Papa Francisco na celebração
eucarística na Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo, na Basílica Vaticana, em 29 de junho
de 2016.
•Nesta liturgia, a Palavra de Deus gira em torno de um binômio central: fechamento/abertura.
•E, relacionado com esta imagem, também está o símbolo das chaves, que Jesus promete a
Simão Pedro para que ele possa, sem dúvida, abrir às pessoas a entrada no Reino dos
Céus, e não fechá-la como faziam alguns escribas e fariseus hipócritas que Jesus censura
(cf. Mt 23, 13).

•A leitura dos Atos dos Apóstolos (12, 1-11) apresenta-nos três fechamentos: o de Pedro na
prisão; o da comunidade reunida em oração; e – no contexto próximo da nossa perícope – o
da casa de Maria, mãe de João chamado Marcos, a cuja porta foi bater Pedro depois de ter
sido libertado.
•E vemos que a principal via de saída dos fechamentos é a oração: via de saída para a
comunidade, que corre o risco de se fechar em si mesma por causa da perseguição e do
medo; via de saída para Pedro que, já no início da missão que o Senhor lhe confiara, é
lançado na prisão por Herodes e corre o risco de ser condenado à morte.
•Enquanto Pedro estava na prisão, “a Igreja orava a Deus, instantemente, por ele” (At 12, 5).
E o Senhor responde à oração com o envio do seu anjo para o libertar, “arrancando-o das
mãos de Herodes” (cf. v. 11).
•A oração, como humilde entrega a Deus e à sua santa vontade, é sempre a via de saída dos
nossos fechamentos pessoais e comunitários.
•O próprio Paulo, ao escrever a Timóteo, fala da sua experiência de libertação, de saída do
perigo de ser ele também condenado à morte; mas o Senhor esteve ao seu lado e deu-lhe
força para poder levar a bom termo a sua obra de evangelização dos gentios (cf. 2 Tm 4, 17).
•Entretanto, Paulo fala de uma “abertura” muito maior, para um horizonte infinitamente mais
amplo: o da vida eterna, que o espera depois de ter concluído a “corrida” terrena.
•Assim é belo ver a vida do Apóstolo toda “em saída” por causa do Evangelho: toda projetada
para a frente, primeiro, para levar Cristo àqueles que não O conhecem e, depois, para se
lançar, por assim dizer, nos seus braços e ser levado por Ele “a salvo para o seu Reino
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•Mas voltemos a Pedro... A narração evangélica (Mt 16, 13-19) da sua confissão de fé e
consequente missão a ele confiada por Jesus mostra-nos que a vida do pescador galileu
Simão – como a vida de cada um de nós – se abre, desabrocha plenamente quando acolhe,
de Deus Pai, a graça da fé.
•E Simão põe-se a caminhar – um caminho longo e duro – que o levará a sair de si mesmo,
das suas seguranças humanas, sobretudo do seu orgulho misturado com uma certa coragem
e altruísmo generoso.
•Decisiva neste seu percurso de libertação é a oração de Jesus: “Eu roguei por ti [Simão],
para que a tua fé não desapareça” (Lc 22, 32). E igualmente decisivo é o olhar cheio de
compaixão do Senhor depois que Pedro O negou três vezes: um olhar que toca o coração e
liberta as lágrimas do arrependimento (cf. Lc 22, 61-62).
•Então Simão Pedro foi liberto da prisão do próprio eu orgulhoso e medroso, e superou a
tentação de se fechar à chamada de Jesus para O seguir no caminho da cruz.

•Como já aludi, no contexto próximo da passagem lida dos Atos dos Apóstolos, há um
detalhe que pode fazer-nos bem considerar (cf. 12, 12-17).
•Quando Pedro, miraculosamente liberto, se vê fora da prisão de Herodes, vai à casa da mãe
de João chamado Marcos. Bate à porta e, de dentro, vem atender uma empregada chamada
Rode que, tendo reconhecido a voz de Pedro, em vez de abrir a porta, incrédula e cheia de
alegria, corre a informar a patroa.
•A narração, que pode parecer cômica, deixa intuir o clima de medo em que estava a
comunidade cristã, fechada em casa e fechada também às surpresas de Deus. Este detalhe
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fala-nos de uma tentação que sempre
existe na Igreja: a tentação de fechar-se
em si mesma, à vista dos perigos.
•Mas mesmo aqui há uma brecha por
onde pode passar a ação de Deus:
Lucas
diz
que,
naquela
casa,
“numerosos fiéis estavam reunidos a
orar” (v. 12).
•A oração permite que a graça abra uma
via de saída: do fechamento à abertura,
do medo à coragem, da tristeza à
alegria. E podemos acrescentar: da divisão à unidade.
•Sim, digamos hoje com confiança, juntamente com os nossos irmãos da Delegação enviada
pelo amado Patriarca Ecumênico Bartolomeu para participar na festa dos Santos Padroeiros
de Roma.
•Uma festa de comunhão para toda a Igreja, como põe em evidência também a presença dos
Arcebispos Metropolitanos que vieram para a bênção dos Pálios, que lhes serão impostos
pelos meus representantes nas respectivas arquidioceses.
•Os Santos Pedro e Paulo intercedam por nós para podermos realizar com alegria este
caminho, experimentar a ação libertadora de Deus e a todos dar testemunho dela.
Fonte: Rádio Vaticano

Expediente Diacônio
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Papa emérito Bento XVI – 65 Anos de Ordenação
Bento XVI, mestre da "teologia de joelhos"
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Papa emérito Bento XVI – 65 Anos de Ordenação
Bento XVI, mestre da "teologia de joelhos"

"Cada vez que
leio as obras de
Joseph Ratzinger
- Bento XVI, fica
sempre mais claro
que ele fez e faz
“Teologia de
Joelhos".
(Papa Francisco)

O livro dedicado ao "Sacerdócio" e publicado em seis línguas - alemão, francês, polonês,
espanhol, inglês e italiano - é uma coletânea de escritos e pregações de Ratzinger aos
sacerdotes.
Francisco usa uma expressão de Hans Urs von Balthasar - "Teologia de joelhos" - para elogiar o
testemunho exemplar do predecessor: "Antes mesmo de ser um grandíssimo teólogo e mestre
da fé, vê-se que é um homem que realmente acredita, que realmente reza; vê-se que é um
homem que personifica a santidade, um homem de paz, um homem de Deus".
Em 24 de fevereiro de 2013, em seu último Angelus, Bento XVI explicou em uma frase
memorável aquilo que faria após a "renúncia" ao pontificado: "O Senhor me chama para "subir a
montanha", a dedicar-me ainda mais à oração e à meditação. Mas isto não significa abandonar
a Igreja...".
Precisamente a esta imagem da oração de intercessão que Francisco se refere quando escreve
que "talvez seja precisamente hoje, como Papa emérito", que Bento XVI "nos conceda em modo
mais evidente uma entre as suas maiores lições de "teologia de joelhos". Renunciando "ao
exercício ativo do ministério petrino", Bento XVI decidiu "dedicar-se totalmente ao serviço da
oração". E do Mosteiro Mater Ecclesiae - completa Francisco - mostra o essencial aos
sacerdotes: não o ativismo do "fazer" mas "rezar pelos outros, sem interrupção, alma e corpo".
Bento XVI está "constantemente mergulhado em Deus" - observa Bergoglio - e mostra o que é a
verdadeira oração, o "fator decisivo" do qual a Igreja e o mundo têm necessidade "como e mais
do que o pão" nesta "mudança de época". Rezar significa "confiar a Igreja a Deus" sabendo que
"não é nossa, mas Sua"; confiar a Deus o mundo e a humanidade.
Fonte: http://br.radiovaticana.va/news/2016/06/22/papa_bento_xvi,_mestre_da_teologia_de_joelhos/1239134
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“Em uma das mais belas páginas que o senhor dedica
ao sacerdócio, sublinha como, na hora do chamado
definitivo de Simão, Jesus, olhando para ele, no fundo
pergunta-lhe somente uma coisa: ‘Me amas?’
“E assim, precisamente vivendo e testemunhando hoje
em modo tão intenso e luminoso esta única coisa
realmente decisiva – tendo o olhar e o coração voltado
a Deus – o senhor, Santidade, continua servindo a
Igreja, não deixa de contribuir realmente com o vigor e
a sabedoria para o crescimento dela”,

Homenagem
Obrigado especialmente ao senhor,
Santo Padre! A sua bondade, desde
o primeiro momento da eleição, em
cada momento da minha vida aqui,
me toca, me leva, realmente,
interiormente. Mais do que nos
Jardins do Vaticano, com a sua
beleza, a Sua bondade é o lugar
onde eu moro: Sinto-me protegido.
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Papa emérito Bento XVI – 65 Anos de Ordenação
Papa: Bento XVI, mestre da "teologia de joelhos"
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Papa emérito Bento XVI – 65 Anos de Ordenação
Papa: Bento XVI, mestre da "teologia de joelhos"
...Teologia
de
joelhos
porque, antes mesmo de
ser
um
grandíssimo
teólogo e mestre da fé, vêse que é um homem que
realmente acredita, que
realmente reza; vê-se
que é um homem
que personifica a
santidade, um
homem de paz,
um homem
de Deus”.
(Papa Francisco)

Fotos: Internet
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Rezemos em ação de graças pelo dom da vida no Papa Emérito Bento XVI
e pelos 65 anos de Ordenação Sacerdotal. Deus seja louvado.
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Reunião da diretoria do CRD Leste 1
•No sábado, dia 18 de junho, aconteceu em Nova Iguaçu (CENFOR) a reunião da diretoria do
CRD Leste 1. Esta reunião teve como pauta principal a Assembleia Anual dos Diáconos e
Esposas.
•Neste ano a Assembleia será realizada na Diocese de Petrópolis, no Seminário Diocesano
Nossa Senhora do Amor Divino, em Correas, no dia 24 de Setembro. Já estão confirmadas
as presenças de Dom Gregório Paixão, OSB, Bispo da Diocese de Petrópolis, de Dom Luiz
Henrique da Silva Brito, Bispo auxiliar do Rio de Janeiro / acompanhante dos Diáconos Leste
1 e de Dom Antônio Augusto Dias Duarte, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro – referencial da
Pastoral Familiar e da Pastoral da Saúde no Regional Leste 1 da CNBB, que apresentará o
tema: Amoris laetitia a alegria do amor na Diaconia da família.
•Além deste tema, foi apresentado pelo Presidente da CRD Leste 1 um resumo da reunião do
Conselho Consultivo da CND, que aconteceu em Palmas, TO. O último assunto foi a
apresentação de contas referentes ao CRD Leste 1.
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Diocese de Campos - Diáconos e Esposas participam de Retiro Canônico
•Aconteceu na Diocese de Campos, nos
dias 1, 2 e 3 de julho o Retiro Anual dos
Diáconos Permanentes. O pregador do
retiro foi o Padre Heitor Carlos Santos Utrini
que apresentou o tema “As celebrações do
Ano da Misericórida. Estiveram participando
do retiro 21 diáconos.
•O retiro foi encerrado com a celebração da
Santa Missa, que foi presidida pelo senhor
Bispo de Campos, Dom Roberto Francisco
Ferreria Paz. Na celebração foi ainda
dedicado um momento as esposas e filhos.

Foto: http://www.diocesedecampos.org.br/
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Diocese de Nova Iguaçu – Ordenação Diaconal
•No último dia 25 de junho de 2016, às 9h da manhã, foram ordenados mais seis novos
diáconos para a Diocese de Nova Iguaçu. A Celebração Eucarística realizou-se na Catedral
de Santo Antônio de Jacutinga, onde nosso bispo Dom Luciano Bergamin, CRL, impôs as
mãos sobre João Paulo de Almeida, Frei Ronny de J. V. Garcia (venezuelano do Instituto dos
Frades de Emaús), César Lino de Souza Júnior, Wellington Bezerra Guedes, Sylvestre José
dos Santos Neto e Carlos Roberto Alves Soares. Sendo que estes dois últimos foram
ordenados Diáconos Permanentes.
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Diocese de Nova Iguaçu – Ordenação Diaconal
•O lema escolhido para o exercício do ministério diaconal deles foi: “Bem-aventurados os
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”, tirado de Mt 5,7, que nos remete e nos
lembra o Ano Santo da misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco, para este ano de 2016.

Fotos: Site Diocese de Nova Iguaçu

•Contando com a presença de seus familiares, amigos, paroquianos, religiosas, seminaristas,
padres e diáconos permanentes de nossa Diocese e de outras Igrejas Particulares, Dom
Luciano lembrou e nos fez refletir a importância, o valor e a figura deste ministro ordenado na
nossa Igreja e também para o mundo, como “aquele que veio para servir”, ser imagem do
Cristo-Servo, procurando viver a misericórdia, a ternura e o amor de Deus, sobretudo aos
mais pobres, simples e esquecidos de nossa sociedade.

•Após a Cerimônia, no pátio da Catedral, no Espaço Nossa Senhora da Piedade, foi realizada
uma confraternização, para comemorar a ordenação destes novos ministros da nossa Igreja.
Com muita alegria e satisfação, recebemos estes irmãos no nosso diacônio, desejando e
pedindo a Jesus Cristo misericordioso, através do Espírito Santo, que ilumine, santifique e
inspire o ministério de cada um deles, e que venham colaborar e contribuir com o trabalho
evangelizador, missionário e pastoral da Diocese de Nova Iguaçu, suas paróquias,
comunidades, movimentos e pastorais. (Colaboração: Diac. Anselmo Andrade)
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Ordenação Diaconal
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Diaconio – Levantamento 2016 – CRD Leste 1
Abaixo está o levantamento por Arqui(Diocese) contendo a quantidade de estcolas diaconais,
quantidade de candidatos ao diaconato permanente e quantidade de Diáconos.

Diocese

Número de
Escolas

Número de
Diáconos

Número de
Candidatos

1

Arquidiocese do Rio de Janeiro

1

186

61

2

Diocese de Nova Igauçu

1

28

20

3

Diocese de Barra do Pirai /
Volta Redonda

1

19

0

4

Diocese de Itaguai

0

14

1

5

Diocese de Duque de Caxias

0

18

10

6

Diocese de Valença

0

0

0

7

Diocese de Nova Friburgo

0

27

6

8

Diocese de Campos

1

23

27

9

Diocese de Niteroi

1

84

9

10 Diocese de Petrópolis

1

24

39

6

423

173

Total
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Informando sobre a contribuição de cada Diácono
para CRD Leste-1 e CND
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:
Banco Mercantil do Brasil

-

Conta Corrente: 02013194-0

-

Agência: 0044

FAVORECIDO : MITRA DIOCESANA DE NOVA IGUAÇU - CNPJ.: 28666428005741
###

VALOR MENSAL por diácono: R$ 17,60

###

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

18

