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Papa: seguir Jesus Bom Pastor, único guia seguro que dá sentido à vida

Cidade do Vaticano (RV) - Hoje somos

convidados a não deixar-nos levar pelas

falsas sabedorias deste mundo, mas a

seguir Jesus, Ressuscitado, como único

guia seguro que dá sentido a nossa

vida: foi a exortação do Papa no Regina

Caeli ao meio-dia deste domingo

(07/05), falando aos milhares de fiéis,

peregrinos e turistas presentes na Praça

São Pedro para a oração mariana com o

Santo Padre.

Na alocução que precedeu o Regina

Caeli o Papa Francisco ateve-se à

página do Evangelho deste domingo –

chamado “domingo do bom pastor”, – na

qual Jesus nos apresenta duas imagens

que se completam mutuamente. A

imagem do pastor e a imagem da porta

do aprisco.

Muitas pessoas aproximam-se do

rebanho: há quem entra no aprisco

passando pela porta e quem “entra

passando por outro lugar”, frisou o

Pontífice explicando: o primeiro é o

pastor, o segundo um estranho, que não

ama as ovelhas, quer entrar por outros

interesses.

“Jesus identifica-se com o primeiro e

manifesta uma relação de familiaridade

com as ovelhas, expressa mediante a

voz, com a qual as chama e que elas

reconhecem e o seguem. Ele as chama

para levá-las para fora, às pastagens

verdejantes onde encontram bom

alimento”.

A segunda imagem com a qual Jesus se

apresenta é a da “porta das ovelhas”.

Cristo, Bom Pastor, tornou-se a porta da

salvação da humanidade porque

ofereceu a vida por suas ovelhas.

“Jesus, pastor bom e porta das ovelhas,

é um cabeça cuja autoridade se

expressa no serviço, um cabeça que

para comandar dá a vida e não pede a

outros que a sacrifiquem. De um cabeça

assim se pode confiar, como as ovelhas

que ouvem a voz de seu pastor porque

sabem que com ele se vai a pastagens

boas e abundantes”, frisou Francisco.

“Basta um sinal, um chamado e elas o

seguem, obedecem, encaminham-se

guiadas pela voz daquele que sentem

como presença amiga, forte e doce ao

mesmo tempo, que encaminha, protege,

consola e medica. Assim é Cristo para

nós”, ressaltou o Papa fazendo uma

pertinente observação:

Há uma dimensão da experiência cristã

que talvez deixamos de certo modo à

sombra: a dimensão espiritual e afetiva.

O sentir-nos unidos por um vínculo

especial ao Senhor como as ovelhas a

seu pastor. Por vezes racionalizamos

por demais a fé e corremos o risco de

perder a percepção do timbre daquela

voz, da voz de Jesus bom pastor, que

estimula e fascina.”

É a maravilhosa experiência de sentir-

nos amados por Jesus. Perguntem-se:
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Expediente Diacônio

Órgão Informativo da CRD-Leste I - (  43ª Edição – Maio 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

"Eu me sinto amado por Jesus? Eu me sinto amada por Jesus?" Para Ele jamais somos

estranhos, mas amigos e irmãos. No entanto, nem sempre é fácil distinguir a voz do pastor

bom. “Há sempre o perigo do ladrão, do brigante e do falso pastor. Há sempre o risco de ser

distraído pelo ribombar de tantas vozes”, afirmou ainda o Santo Padre.

Em seguida, o Papa lembrou o dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas e os

presbíteros por ele ordenados neste domingo do Bom Pastor:

“Neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações – em particular pelas vocações sacerdotais,

para que o Senhor nos mande bons pastores – invoquemos a Virgem Maria: ela acompanhe

os dez novos sacerdotes que ordenei pouco antes. Pedi a quatro deles da Diocese de Roma

que viessem para dar a bênção juntos comigo. Nossa Senhora sustente com seu auxílio

aqueles que foram chamados por Jesus Cristo, a fim de que estejam prontos e generosos a

seguir a sua voz.”

Antes de despedir-se dos presentes, na saudação após a oração mariana o Papa lembrou

sua peregrinação a Fátima, Portugal, sexta-feira e sábado próximos (dias 12 e 13 de maio),

por ocasião dos cem anos da primeira aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos na

Cova da Iria:

Neste mês de maio rezemos o Terço em particular pela paz, como pediu a Virgem em Fátima,

aonde irei em peregrinação daqui a poucos dias, por ocasião do centenário da primeira

aparição.” (RL)

Fonte: http://br.radiovaticana.va/news/2017/05/07/papa_seguir_jesus_bom_pastor,_%C3%BAnica_guia_seguro/1310655
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O Mistério

•Frei Alberto Beckhäuser, OFM

•O grande estudioso da Sagrada Liturgia

Dom Odo Casel definiu a Liturgia como

sendo o Mistério do Culto de Cristo e

da Igreja. O Catecismo da Igreja

Católica a apresenta como celebração do

Mistério pascal. Liturgia tem, pois, a ver

com mistério.

•Mas, como entender o mistério? Para

uma correta compreensão do que seja a

Sagrada Liturgia é importante termos

uma noção do que seja o mistério. Não

se trata do mistério no sentido em que

geral se compreende, como algo

desconhecido, de secreto, que não pode

ser compreendido, mas no sentido que a

Bíblia, os Padres da Igreja e a Liturgia o

entendem. Claro que em qualquer

mistério também continua presente o

aspecto do oculto.

•Mistério vem do verbo grego myo, que

significa estar fechado, estar cerrado ou

cerrar-se, mas sempre alguma coisa que

pode ser aberta, que é feita para ser

aberta como, por exemplo, a porta, a

janela. A palavra mistério conota sempre

algo oculto, que pode ser revelado. Tem

a ver também com culto, com rito, pois, o

rito sempre oculta e revela algo ao

mesmo tempo em relação à divindade, a

Deus, a comunhão com Deus.

•O mistério se realiza já no próprio Deus.

Deus é mistério não só porque a razão

humana não O pode compreender

plenamente, mas também porque Deus é

intercomunhão de vida e de amor

trinitário. Deus é comunhão de vida e de

amor.

•Na compreensão da Liturgia a partir da

Sagrada Escritura, sobretudo de São

Paulo, mistério é o plano de Deus de

fazer outros fora dele participar de sua

vida, do seu amor, de sua felicidade e

glória, plano este revelado e realizado

em Jesus Cristo e em todos aqueles e

aquelas que acolherem em Cristo este

plano de Deus.

•Enquanto este maravilhoso plano de

Deus se realiza em Jesus Cristo, ele é

chamado mistério de Cristo.

•As diversas revelações e realizações

deste Plano nas ações de Jesus Cristo,

como ações salvadoras e de glorificação

de Deus, são chamadas mistérios de

Cristo. Os mistérios de Cristo são as

diversas expressões da passagem, da

páscoa de Cristo por este mundo, pelas
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quais ele realiza a obra da salvação, como a encarnação, o nascimento, o batismo no

Jordão, a pregação, os milagres, a transfiguração, os passos da Paixão e Morte, a Sepultura,

a Ressurreição e gloriosa Ascensão ao céu, o envio do Espírito Santo, na esperança da sua

última vinda.

O mistério, para fora de Deus, se realiza, onde Deus e o ser humano se encontram, onde

Deus e o ser humano

se encontram, onde Deus e o ser humano convivem, onde Deus e o ser humano se tornam

um na comunhão do amor.

O mistério realiza-se também onde as pessoas humanas se encontram no bem, onde os

seres humanos praticam o bem um ao outro, doam-se um ao outro no amor. O amor

conjugal, por exemplo. São Paulo diz que é grande este mistério, expressando a relação do

amor entre Cristo e a Igreja.

Mas, o mistério realiza-se, acontece, sobretudo, através de ritos comemorativos dos

mistérios de Cristo, através das diversas celebrações da Igreja, que constituem a Sagrada

Liturgia. Pelo mistério do culto participamos dos mistérios de Cristo, ou seja, do mistério

pascal. Realiza-se, sensível e sacramentalmente, a comunhão divino-humana, a exemplo da

comunhão divino-humana em Cristo Jesus. Na Liturgia, Deus continua a encarnar-se.

O Mistério
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Diocese de Petrópolis – Aspirantes recebem Admissão as Sagradas Ordens

•No dia 22 de Abril os Aspirantes ao diaconado permanente da 4ª turma receberam a

Admissão as Sagradas Ordens. A Santa Missa foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom

Gregório Paixão, OSB e concelebrada pelo Diretor da Escola Diaconal, Pe. Luiz Henrique

Veridiano da Silva e por alguns padres da Diocese. Após a celebração os candidatos

receberam os cumprimentos no salão do refeitório do seminário.

Diocese de Petrópolis – Escola Diaconal tem novos responsáveis.

•Escola Diaconal Santo Estêvão tem

agora 3 diáconos responsáveis por

todas as atividades da Escola. Esta

nomeação tem como objetivo dar uma

maior organização a Escola

estruturando toda sua atividade. Os

Diáconos Francisco Carlos da Silva

Rodrigues, João Henrique Medeiros

Nunes e Sérgio Aníbal González Alonso

são os novos responsáveis e tomaram

posse no dia 29 de Abril.
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Diocese de Nova Iguaçu – Encontro de Formação 

•Aconteceu no dia 19 de Maio, no Cenfor, o encontro de formação da Comissão dos Diáconos

da Diocese de Nova Iguaçu. O encontro foi pregado pelo Pe. Mario Luiz que falou sobre o

Matrimônio e suas questões.

•No dia 04 de Abril o bispo da Diocese de Nova Iguaçu, Dom Luciano Bergamin visitou a

Escola Diaconal Diácono Sebastião C. da Silva. Abaixo alguns momentos da visita.

Diocese de Nova Iguaçu – Visita do Bispo 

Colaboração: Diac. Anselmo Andrade da Silva
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CND – II Assembleia Não Eletiva

•A II Assembleia Geral não Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) aprovou o

novo Estatuto Nacional no evento realizado nos dias 18 a 21 de maio de 2017, no Centro de

Espiritualidade Redentorista (Seminário Santo Afonso) de Aparecida, SP.

•A presidência da CND, sob o comando do diácono Zeno Konzen, formou Comissão de

Redação para o recebimento de emndas, aprovação ou rejeição das mesmas e ajustes finais

no texto apresentado. O Estatuto foi aprovado por ampla maioria de votos e será agora

apresentado à presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para a

aprovação e divulgação do mesmo.

•A Assembleia Geral contou com a presença de 178 diáconos (sendo 174 com direito a

voto), 65 esposas, 2 filhas de diácono, 1 aspirante ao diaconado, i representante da

Conferência Nacional dos Institutos Seculares (CNIS), 1 representante do Conselho

Nacional dos Leigos do Brasil (CNLB), 2 bispos - dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto

Alegre e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida

Consagrada da CNBB (CMOVC) e dom João Francisco Salm, bispo de Tubarão e referencial

dos diáconos do Brasil -, 4 presbíteros, entre eles padre Deusmar de Jesus, assessor da

CMOVIC.

•De Aparecida, diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND

Fonte:http://www.cnd.org.br/noticias/1592-ii-assembleia-nao-eletiva-da-cnd-aprova-novo-estatuto
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CRD Leste 1 – Participando da Assembleia
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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.

Maio 2017

Abril 2017

Dia Histórico Entrada Saída Saldo

01/abr Saldo  em caixa 11,832.79

15/abr desp. Passagem Aristide Zandonai conf. Recibos 1,943.36

15/abr Contr. diocese de Nova Iguaçu de 15 diaconos ref. Janeiro 2017 281.70

15/abr Contr. diocese de Nova Iguaçu de 11 diaconos ref. Fevereiro 2017 206.70

15/abr Contr. diocese de Nova Iguaçu de 07 diaconos ref. Março 2017 131.70

17/abr Repasse para CND - ref. Jan,Fev,Mar 2017 - Barra do Pirai e V. Redonda 501.90

17/abr Repasse para CND - ref. ano de 2016  diac. - Diocese de Campos 2,428.90

17/abr Repasse para CND - ref. Jan, Fev e Março - Diocese de Nova iguaçu 308.90

Total de entrada e saída 620.10 5,183.06

Saldo + entrada - saída 7,269.83

Mês de ABRIL de 2017

Dia Histórico Entrada Saída Saldo

02/mai Saldo em caixa 7.269,83

08/mai Contr. diocese de Petropolis  24 diaconos de Janeiro a Junho de 2017 2.690,00

03/mai Conta certa 135,00

03/mai Tarifa de saque 6,40

03/mai Rendimento   0,33

03/mai Rendimento  aplic. Mês de Abril 7,46

03/mai Rendimento  18/04 3,05

03/mai Tarifa conta certa  refente a Abril de 2017 135,00

Total de entrada e saída 3.035,74 276,40

Saldo + entrada - saída 10.029,17

Mês de Maio de 2017

Contr. da Diocese de Barra do Pirai e Volta Redonda  feito em 17 de ABRIL 2017  ref.ao 

mês de Abril 2017
02/mai 334,90
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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.

Ano 2016

Ano 2017

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

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

Niterói

Nova Friburgo

Petrópolis

Campos

(Arqui) Diocese

Itagai

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

Barra do Pirai / Volta Redonda

Tabela de Contribuição Mensal para CRD Leste 1 e CND por (Arqui) Diocese - 2017

(Arqui) Diocese

Rio de Janeiro

Duque de Caxias

Nova Iguaçu

Itagai

Niterói

Nova Friburgo

Petrópolis

Campos
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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$ 18,76 # # #    

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
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