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•Domingos 5 de Março, tempo de Quaresma. Tempo em que – sublinhou o Papa Francisco

na sua reflexão antes da oração mariana do Ângelus – o Evangelho nos introduz no caminho

da Páscoa. E nos mostra Jesus que permanece quarenta dias no deserto, submetido às

tentações do diabo. Isto quando o Espírito de Deus tinha já descido sobre Ele e o Pai do Céu

O tinha declaro seu Filho amado e estava para iniciar a sua missão. E Satanás, seu inimigo

declarado, apoia-se precisamente sobre o título “Filho de Deus” para o tentar três vezes com

estas palavras: “Se és filho de Deus, transforma a pedra em pão para saciares a tua fome;

deita-te abaixo dos muros do templo, deixando-te salvar pelos anjos, ou ainda, adorar o

diabo para ter o domínio do mundo. O que o diabo quer - sublinhou Francisco - é desviar

Jesus do caminho da obediência e humilhação, levando-o pela falsa senda do sucesso e da

glória.

•Mas Jesus não responde com palavras próprias; usa apenas palavras de Deus que

exprimem a vontade do Pai e, assim, sai vencedor das tentações no deserto.

•E neste tempo de Quaresma – disse Francisco – somos convidados, enquanto cristãos, a

“seguir as pegadas de Jesus e a enfrentar o combate espiritual contra o maligno com

a força da Palavra de Deus” que dá força.

•Para isso é preciso nos habituarmos a ler a Bíblia, a meditar nela, a assimilá-la, pois que

contem a palavra de Deus que é sempre atual e eficaz. Enfim, o Papa convida a ter a Bíblia

sempre conosco e abrirmo-la constantemente para ler as mensagens, precisamente como

Ter a Bíblia sempre conosco como fazemos com o telemovel
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•fazemos com o nosso telemóvel:

•“O que sucederia se tratássemos a Bíblia

como tratamos o nosso telemóvel? Se a

tivéssemos sempre conosco; pelo menos

uma pequena Bíblia de bolso; se

voltássemos atrás quando a

esquecemos; se a abríssemos diversas

vezes por dia; se lêssemos as

mensagens de Deus contidas na Bíblia

como lemas as mensagens de telemóvel,

o que aconteceria…? É claro que esta

comparação é paradoxal, mas faz refletir.

Com efeito, se tivéssemos a palavra de

Deus sempre no coração, nenhuma

tentação poderia afastar-nos de Deus e

nenhum obstáculo nos poderia desviar

do caminho do bem; saberíamos vencer

as sugestões quotidianas do mal que

está em nós e fora de nós; nos

sentiríamos mais capazes de viver uma

vida de sucesso segundo o Espirito,

acolhendo e amando os nossos irmãos,

especialmente os mais fracos e

necessitados, e também os nossos

inimigos.”

•O Papa pediu depois a Nossa Senhora,

ícone perfeita da obediência a Deus, para

que nos sustenha no caminho quaresmal, a

fim de que nos ponhamos em dócil escuta

da Palavra de Deus para realizar uma

verdadeira conversão do coração.

Ter a Bíblia sempre conosco como fazemos com o telemovel

•Depois da reza das Ave Maria, o Papa

saudou diversos grupos da Itália e de outros

países presentes na Praça de São Pedro e

anunciou que esta tarde, juntamente com os

membros da Cúria Romana parte para

Ariccia para uma semana de retiro espiritual.

•“ Há poucos dias iniciamos a Quaresma,

isto é o caminho do Povo de Deus em

direção à Páscoa, um caminho de

conversão, de luta contra o mal com as

armas da oração, do jejum, das obras de

caridade. Desejo a todos que o caminho

quaresmal seja rico de frutos; e vos peço

uma recordação na oração para mim e

para os colaboradores da Cúria Romana

que esta noite iniciaremos a semana dos

Exercícios espirituais. Obrigado pela

oração que fareis”

•E mais uma vez o Papa pediu

insistentemente o favor de não nos

esquecermos do que sucederia se

tratássemos a Bíblia como tratamos o nosso

telemóvel. “Pensai nisto. A Bíblia sempre

conosco, perto de nós.”
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Papa Francisco completa quatro anos de pontificado

Expediente Diacônio

Órgão Informativo da CRD-Leste I - (  41ª Edição – Março 2017 )

Dom Luiz Henrique da Silva Brito – Bispo auxiliar do Rio de Janeiro / Bispo Referencial para os Diác. do Leste 1 

Presidente: Diac Aristides Zandonai - a_zandonai@yahoo.com.br 

Vice Presidente: Diac. Adahil Rodrigues de Moraes - adahilss@hotmail.com

Secretário: Diac. Jorgemar Lemis - lemosjorgemar@yahoo.com.br

Tesoureiro: Diac. Jorge Francisco Jorge - jorgefjorge@bol.com.br 

Relações Públicas: Diac. Marco Carvalho - m.marco.carvalho@gmail.com

Criação/Montagem do informativo: Diac. Marco Carvalho

Francisco é o primeiro papa latino-americano da história. É também o primeiro papa nascido

no Hemisfério Sul e o primeiro proveniente da Ordem dos Jesuítas

O Papa Francisco completa nesta segunda-feira, 13, quatro anos à frente da Igreja Católica.

Jorge Mario Bergoglio assumiu o papado após a renúncia de Bento XVI anunciada em 28 de

fevereiro de 2013. Após dois dias de conclave e cinco rodadas de votação, os 115 cardeais

eleitores reunidos na Capela Sistina elegeram o, naquele ano, arcebispo de Buenos Aires,

como novo pontífice da Igreja Católica, em 13 de março, às 20h12 (horário de Brasília).

Francisco é o primeiro papa latino-americano da história. É também o primeiro papa nascido

no Hemisfério Sul e o primeiro proveniente da Ordem dos Jesuítas.

Até este ano, Francisco já realizou: 226 Angelus, 178 audiências gerais, 24 viagens

apostólicas e duas Jornadas Mundiais da Juventude. Escreveu duas exortações apostólicas

(Amoris Laeticia e Evangelii Gaudium), uma Bula (Misericordie vultus), duas encíclicas

(Laudato Si e Lumen Fidei), além de constituições apostólicas, cartas, discursos, homilias,

motu próprios e mensagens. Fonte: Site Diocese Nova Iguaçu
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A liturgia, celebração da Páscoa

•Frei Alberto Beckhäuser, OFM

•Já vimos que em toda celebração temos três elementos que a constituem: o fato valorizado ou

páscoa, a expressão significativa do fato valorizado ou o rito, e a intercomunhão solidária ou a

participação no mistério. Queremos agora aprofundar o que se celebra, isto é, a páscoa, a Páscoa

de Cristo e a páscoa dos cristãos ou a páscoa dos cristãos na Páscoa de Cristo. Temos, portanto,

a páscoa-fato e a páscoa vivida no rito.

•A páscoa-fato no Antigo Testamento: Para compreendermos o que é a páscoa, é bom a gente

recorrer à experiência religiosa do Povo de Israel no Antigo Testamento. A páscoa é o

acontecimento central da história do povo de Israel. Temos uma páscoa-fato, o acontecimento

histórico, e uma páscoa-rito, ou a celebração da páscoa através do rito, comemorando a Páscoa-

fato.

•O povo eleito viveu um acontecimento muito importante, ou seja, uma passagem, a páscoa que

vem descrita no livro do Êxodo. Deus passa e o povo passa pela ação de Deus. Esta passagem do

povo vai desde a libertação do Egito até a posse da Terra prometida, onde corre leite e mel.

•O povo passa da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, de não-povo, a povo da

aliança. Esta passagem de Deus e do povo, pela ação de Deus, tem dois pontos altos, que

podemos chamar de páscoa da libertação e páscoa da Aliança. Deus passa libertando o povo da

escravidão do Egito, fazendo-o atravessar o mar Vermelho, guiando-o pelo deserto, fazendo-o

atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra prometida. O outro ponto alto da passagem de Deus

é a Aliança aos pés do monte Sinai.
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•A páscoa-rito no Antigo Testamento:- Cada ano, cada semana e cada dia, o povo comemora esta

passagem libertadora e de aliança e dela participa. Anualmente, pela ceia pascal, cada semana,

através da celebração da Palavra nas sinagogas aos sábados, e cada dia, através do louvor

vespertino e do louvor matutino, ação de graças pelos benefícios de Deus na história do povo,

sobretudo pela páscoa da libertação e a páscoa da Aliança.

•A Páscoa-fato no Novo Testamento: – Também no Novo Testamento temos uma páscoa-fato e

uma páscoa-rito, a verdadeira Páscoa. A Páscoa-fato é Jesus Cristo que, pelo mistério da

Encarnação, deixou o Pai e veio a este mundo e deixou este mundo voltando para o Pai. O ponto

alto dessa passagem é sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Por esta passagem, Cristo

realizou a Obra da Salvação e estabeleceu a nova e eterna Aliança. Libertou a humanidade do

pecado e da morte e mereceu-nos nova vida. Esta obra da salvação é chamada de Mistério pascal.

•A Páscoa-rito no Novo Testamento: – Cristo realizou esta Obra da Salvação uma vez para

sempre. Mas, ele confiou esta Obra aos Apóstolos e à Igreja para que todos que nele cressem e o

seguissem pudessem participar dessa Obra. Uma maneira de tornar a Obra da Salvação presente e

dela participar é a comemoração deste fato pascal salvador e de glorificação de Deus através de

ritos, ou das celebrações. São as celebrações da Igreja, sobretudo, os sacramentos, tendo como

início o Batismo e centro, a Eucaristia. É a páscoa-rito, a salvação de Deus por Cristo e em Cristo

vivida através dos ritos que chamamos de mistérios do culto.

•Nestas comemorações da Páscoa de Cristo realiza-se aquela comunhão de vida no amor entre

Deus e a humanidade que chamamos de mistério. Atualiza-se para nós por Cristo e em Cristo, a

Obra da Salvação e da glorificação de Deus, os dois movimentos da ação litúrgica.

•Fonte: www.franciscanos.org.br
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Diocese de Petrópolis – Candidatos participam de encontro em 

preparação para início do ano letivo

Aconteceu no dia 11 de março, na Casa do Padre o encontro em preparação para inicio do

ano letivo dos candidatos ao diaconato permanente da Diocese de Petrópolis. O encontro

iniciou as 8h e teve seu encerramento as 16h com a Santa Missa e terço. O primeiro

momento (parte da manha) foi de silêncio, encerrando com a Adoração ao Santíssimo

Sacramento. No almoço e após os candidatos se confraternizaram até o inicio da preparação

para Santa Missa.
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Diocese de Petrópolis – Candidatos participam de encontro em 

preparação para início do ano letivo

Diocese de Petrópolis – Diáconos participam do 

1º encontro de Formação Permanente

No dia 18 de março os Diáconos da Diocese de Petrópolis participaram do 1º encontro de

formação permanente. O encontro teve como tema “A espiritualidade medieval – São

Domingos Gusmão e São Francisco de Assis” e foi apresentado pelo Prof. ME. Bruno

Tamancoldi.
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Diocese de Duque de Caxias – Retiro Quaresmal 

•Aconteceu na CARPA, casa de retiros Padre Anchieta, em São Contado, na semana de 13 a 18

de Março o Retiro Quaresmal para o Clero da Diocese de Duque de Caixas, que foi pregado por

Dom Luiz Henrique da Silva Brito, Bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Participaram

do Retiro o Clero Duque de Caxias e de São João de Meriti.



DIACÔNIO
Notícia

CRD Leste 1 – Dados atualizados do Diaconio 2017 

10

•Na tabela abaixo o levantamento “2017” com os números de Diáconos, de escolas

diaconais e com o número de candidatos em processo de formação.

CRD Leste 1 – Dados atualizados do Diaconio 2017 
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Diáconos e Candidatos

2016

2017

Número de 

Escolas 

Número de 

Diáconos

Número de 

Candidatos

1 Arquidiocese do Rio de Janeiro 1 194 68

2 Diocese de Nova Igauçu 1 29 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 28 0

6 Diocese de Valença 0 0 0

7 Diocese de Nova Friburgo 0 27 6

8 Diocese de Campos 1 24 25

9 Diocese de Niteroi 1 91 9

10 Diocese de Petrópolis 1 24 36

6 450 165

Diocese

Total
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Atualização do Estatuto e preparação da Assembleia Não Eletiva foram temas da 

pauta do Conselho Consultivo da CND

Convocado pela presidência da Comissão Nacional dos Diáconos está reunido no Convento Monte

Alverne de São Leopoldo, RS o Conselho Consultivo da Comissão Nacional dos Diáconos – CND, que é

formado pela diretoria da CND, presidentes das Comissões Regionais dos Diáconos - CRDS, e por

assessores da ENAP – Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica, e da ENAC – Equipe Nacional de

Assessoria de Comunicação.

Dois temas principais fazem parte da pauta: a preparação para a II Assembleia Geral Não Eletiva, que

será realizada em Aparecida nos dias 18 a 21 de maio de 2017, e a atualização do Estatuto da CND.

Após a introdução, feita pelo presidente diácono Zeno Konzen e pelo secretário diácono Antonio Héliton

Alves, os conselheiros debateram pontos importantes em relação à Assembleia não Eletiva, em especial

quanto à inscrição e formação de equipes de colaboradores.

Os diáconos José Durán y Durán e Diácono Lindalvo Alberto Monteiro Júnior foram designados pela

diretoria da CND para a coleta de emendas e articulação prévia do Estatuto. Após a formulação e revisão

do texto, foi feita a apresentação do texto e manifestação dos conselheiros.

Também aconteceu a reunião dos membros do Conselho Fiscal da CND, coordenado pelo diácono Silvio

Roberto de Alcântara Oliveira (CRD NE 2) e integrado pelos diáconos Gabriel Martins (Sul 3) e Rolf

Kiegler (Sul 4). O Conselho dará parecer nas contas da CND de 2016 em outro momento da reunião.

De São Leopoldo, RS, diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND
Fonte: http://www.cnd.org.br/noticias/1564-atualizacao-do-estatuto-e-preparacao-da-assembleia-nao-eletiva-foram-temas-da-pauta-do-conselho-consultivo-da-cnd
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Atualização do Estatuto e preparação da Assembleia Não Eletiva foram temas da 

pauta do Conselho Consultivo da CND
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Edital de Convocação

Orientações para inscrição da II Assembleia Geral Não Eletiva da CND

II Assembleia Geral Não Eletiva

TEMA: VOCAÇÃO DIACONAL NA FAMÍLIA, IGREJA E SOCIEDADE À LUZ DE APARECIDA

LEMA: “Cuidai de confirmar a vossa vocação e eleição” (2Pd 1,10)

Local: Seminário Redentorista Santo Afonso - Aparecida (SP)

Data: 18 a 21 de maio de 2017

ASSUNTOS:

1.Reformulação dos Estatutos da Comissão Nacional dos Diáconos.

2.Desafios e perspectivas para a realidade do Diaconado hoje.

Informe:

•Inicio - 18 (com jantar) e término dia 21de maio (com almoço)

•Valor da hospedagem 500,00 por pessoa; (corresponde às diárias e inscrição), que deverá ser

depositado na conta da CND, Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 1041, Oper.:

003 - Conta: 217-9.

•Enviar esta ficha preenchida para o Presidente do seu Regional, acompanhada do comprovante 

de depósito do valor correspondente à hospedagem e inscrição, até o dia 15 de março de 2017, 

impreterivelmente.

•As primeiras 180 fichas terão prioridade de hospedagem no próprio Seminário. As que 

excederem, serão localizadas em Hotéis nas proximidades do Seminário.

•Trazer Túnica, Estolas, Liturgia das Horas, objetos e comidas típicas, instrumentos musicais.

•A hospedagem se dará somente a partir das 14 horas do dia 18 e com término após o almoço

do dia 21. Fora desse intervalo, o participante terá que providenciar hospedagem diretamente e

por conta própria.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Como o número de vagas foi distribuído por Regional, o encaminhamento das fichas

de inscrição deverá ser feito por intermédio do Presidente da Comissão Regional dos

Diáconos, que controlará o fluxo de inscrições até o limite de suas vagas. Os

Presidentes Regionais deverão assinar as fichas dos diáconos do seu Regional e

enviar ao Secretário da Comissão Nacional, Diácono Antonio Heliton Alves, Rua Carlos

Von Koseritz, 1576 – ap. 403 – Porto Alegre (RS) – CEP 90540-030 ou por

email: ahalves@hotmail.com.

OUTRAS OBSERVAÇÕES:

•Trazer Túnica, Estolas e Liturgia das Horas;

•Trazer medicamentos de uso pessoal;

Informar a necessidade de dieta diferenciada;

•Maiores informações: http://www.cnd.org.br/eventos/1524-ii-assembleia-nao-eletiva
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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:

# # #       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

Banco Itau - Conta Corrente: 98551-2 - Agência: 0201

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

Informando sobre a contribuição de cada Diácono 

para CRD Leste-1 e CND

14
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A CRD Leste 1 utilizará este espaço no Diaconio para estar divulgando a todo o nosso

regional a prestação de contas.

Novembro

Dezembro

Dia Histórico Entrada Saída Saldo

01/nov saldo em caixa 0,00 0,00 4143,69

01/nov tarifa bancaria 45,00

07/nov tarifa renovação de cartão 70,00

16/nov
Mensalidade 29 diác. Julho a Outubro diocese de nova 

iguaçu
2041,70

16/nov Contrib.da Diocese de N. Iguaçu  para a Com. Nacional 1020,30

28/nov Mensalidade 19 diáconos da diocese de Volta Redonda 334,90

Total de entrada e saída 2.376,60 1.135,30

Saldo + entrada - saída 5.384,99

Mês de Novembro de 2016

Dia Histórico Entrada Saída Saldo

01/dez Saldo em caixa 5.394,99

01/dez Tar. Bancária 45,00

12/dez Mensalidade  diáconos diocese de Nov Iguaçu - (Dezembro) 1.020,70

19/dez Mensalidade diáconos de Petrópolis - (Agosto a Dezembro) 2.200,50

21/dez Mensalidade diáconos de Volta Redonda e B. Piraí - (Dezembro) 317,90

30/dez Repasse CND / doc. Petrópolis 1.100,30

30/dez Repasse CND / doc. Volta Redonda 167,30

Total de entrada e saída 3.539,10 1.312,60

Saldo + entrada - saída 7.621,49

Mês de Dezembro de 2016
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A CRD Leste 1 utilizará este espaço no Diaconio para estar divulgando a todo o nosso

regional a prestação de contas.

Abaixo a lista atualizada com as contribuições das Dioceses.

Como organizar a forma de contribuição:

A contribuição de cada Diácono deve ser feita ao Diácono (tesoureiro) do Conselho

Diocesano da sua Diocese.

O Diácono (tesoureiro) do conselho diocesano então fará a contribuição mensal no valor

referênte ao número de Diáconos da Diocese.

A forma para fazer a contribuição está na página 22 deste Diaconio. O Diácono (tesoureiro)

que fará o depósito deve ficar atento aos centavos (conforme tabela pag. 22) pois os

mesmos indentificam a Diocese.

Obs: Precisamos que as contribuições para CRD Leste 1 e CND venham por Diocese.

A contribuição indivual de cada Diácono deve ser feita ao Conselho Diocesano da Diocese 

e o conselho então repassa ao CRD Leste 1.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Niterói

Nova Friburgo

Petrópolis

Campos

(Arqui) Diocese

Tabela de Contribuição Mensal para CRD Leste 1 e CND por (Arqui) Diocese - 2016

Rio de Janeiro

Duque de Caxias

Nova Iguaçu

Barra do Pirai / Volta Redonda

Itagai


