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Papa: olhar de cima para baixo somente para ajudar o próximo a se levantar

•Cidade do Vaticano (RV) - O Papa Francisco celebrou a missa matutina, nesta segunda-feira

(09/10), na capela da Casa Santa Marta, na qual exortou a cuidar das pessoas feridas,

conforme o Bom Samaritano, ajudar quem precisa a se levantar, como fez o próprio Jesus.

•A reflexão nasce do Evangelho do dia em que Jesus conta a Parábola do Bom Samaritano

que agiu de modo diferente do sacerdote e do levita. Ele para e socorre o homem ferido,

espancado pelos assaltantes que o deixaram quase morto.

• A Parábola do Bom Samaritano é a resposta que Jesus dá ao doutor da Lei que queria

colocá-lo à prova, perguntando-lhe o que devia fazer para receber em herança a vida eterna.

Jesus faz ele dizer o mandamento do amor a Deus e ao próximo, mas o doutor da Lei, que

não sabia como sair da “pequena armadilha que Jesus lhe tinha feito”, perguntou-lhe: ‘Quem

é o meu próximo?’ Então, Jesus respondeu com esta parábola.

•Os assaltantes foram-se embora felizes, pois tinham roubado dele “muitas coisas boas” e

não se importaram com sua vida. O sacerdote, “que deveria ser o homem de Deus”, e o

levita, que estava próximo à Lei, quando viram o homem ferido, quase morto, seguiram

adiante pelo outro lado. O Papa descreveu essa atitude:

•“Um comportamento habitual entre nós: olhar uma calamidade, olhar uma coisa feia e seguir

adiante. Depois, ler sobre ela nos jornais, um pouco pintada de escândalo ou de

sensacionalismo. Ao invés, esse pagão, pecador, que estava viajando, ‘viu e não seguiu

adiante: sentiu compaixão’. O evangelista Lucas descreve bem: ‘Viu, sentiu compaixão,

aproximou-se dele, não se distanciou, e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas’.

Não o deixou ali: fiz a minha parte e vou-me embora. Não!”

Os personagens dessa

narrativa são: os

assaltantes, o homem

ferido deixado quase

morto, o sacerdote, o

levita, o dono da pensão

e o samaritano, um pagão

que não fazia parte do

povo judeu. Cristo

sempre responde de

“uma forma mais

elevada”, evidenciou o

Papa. Nesse caso, com

uma parábola que

pretende explicar o seu

próprio mistério, “o

mistério de Jesus”
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• Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão, onde cuidou dele.

No dia seguinte, tendo os seus afazeres, pagou o dono da pensão para que cuidasse dele,

dizendo-lhe que quando voltasse, pagaria o que tivesse gasto a mais.

•Este é o “mistério de Cristo” que “se fez servo, abaixou-se, aniquilou-se e morreu por nós”.

Com este mistério, Jesus responde ao doutor da Lei que queria colocá-lo à prova. Jesus é o

Bom Samaritano e convida aquele homem a fazer o mesmo. “Não é uma fábula para

crianças”, disse Francisco aos fiéis presentes na Casa Santa Marta, mas “o mistério de

Jesus Cristo”:

•“Olhando esta parábola, entenderemos profundamente, a amplitude do mistério de Jesus

Cristo. O doutor da lei foi embora calado, cheio de vergonha, não entendeu. Não entendeu o

mistério de Cristo. Talvez tenha compreendido aquele princípio humano que nos aproxima a

entender o mistério de Cristo: que todo ser humano olhe outro ser humano de cima para

baixo, somente quando deve ajudá-lo a se levantar. Se alguém faz isso está no bom

caminho, está na estrada certa, rumo a Jesus.”

•“O que eu faço? Sou um assaltante, enganador, corrupto? Sou um assaltante, ali? Sou um

sacerdote que olha, vê e olha para o outro lado e segue adiante? Ou um líder católico que

faz a mesma coisa? Ou sou um pecador? Uma pessoa que deve ser condenada pelos

próprios pecados? Aproximo-me, cuido daquele que precisa? Como me comporto diante de

tantas feridas, de tantas pessoas feridas com as quais me encontro todos os dias? Faço

como Jesus? Assumo a forma de um servo? Nos fará bem esta reflexão, lendo e relendo

essa passagem. Aqui se manifesta o mistério de Jesus Cristo, que sendo nós pecadores veio

por nós, para nos curar e dar a vida por nós.”

•http://br.radiovaticana.va/news/2017/10/09/papa_olhar_de_cima_para_baixo_somente_para_ajudar_o_pr%C3%B3ximo/1341706

O Papa se referiu também

ao dono da pensão que

“não entendeu nada e ficou

surpreso”, ficou admirado

“pelo encontro com alguém

que fazia coisas que nunca

tinha ouvido falar”, disse o

Pontífice, ou seja, a

admiração do dono da

pensão “é o encontro com

Jesus”.

Francisco exortou a ler

essa passagem do capítulo

décimo do Evangelho de

Lucas e a se perguntar:

Papa: olhar de cima para baixo somente para ajudar o próximo a se levantar
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Papa

•O Papa Francisco não pode estar

presente durante as comemorações dos

300 anos do encontro da Imagem de

Nossa Senhora Aparecida, mas se fez

presente por meio do delegado pontifício

Dom Giovanni Battista e por sua

mensagem carinhosa enviada a todos

os brasileiros.

•Mensagem do Papa Francisco:

•Querido povo brasileiro, queridos

devotos de Nossa Senhora Aparecida,

Padroeira do Brasil.

•Minha saudação e minha benção para

todos vocês que estão vivendo em

Cristo Jesus um ano mariano por

ocasião do Jubileu dos 300 anos do

encontro da Imagem da Vigem e Mãe

Aparecida nas águas do Rio Paraíba do

sul.

•Em 2013, durante a minha primeira

viagem apostólica internacional, tive a

alegria e a graça de estar no Santuário

de Aparecida e rezar aos pés de Nossa

Senhora, confiando ali o meu pontificado

e lembrando o povo brasileiro com a

acolhida tão calorosa que vem do seu

abraço e coração tão generoso.

•Naquela ocasião, inclusive, manifestei

meu desejo de estar com vocês no ano

jubilar, mas a vida de um Papa não é

fácil, por isso quis nomeei o cardeal

Dom Giovanni Battista Re como

delegado pontifício, para as celebrações

do dia 12 de outubro, confiei a ele a

missão de garantir assim, a presença do

Papa entre vocês. Ainda que não esteja

fisicamente presente, quero, entretanto

por meio da Rede Aparecida de

Comunicação manifestar meu carinho,

Papa Francisco envia mensagem a todos os brasileiros

por esse povo querido e devoto da Mãe

de Jesus. O que deixo aqui são simples

palavras, mas desejo que vocês

recebam com meu fraterno abraço

nesse momento de festa.

•Em Aparecida, repito aqui, as palavras

que proferi em 2013 no Altar do

Santuário Nacional,“ aprendamos a

conservar esperança, a deixar nos

surpreender por Deus e viver na alegria,

esperança querido povo brasileiro, é

virtude que deve permear os corações

dos que creem. Sobretudo, quando ao

nosso redor temos situações de

desespero que podem sem querer nos

desanimar, não se deixem vencer pelo

desanimo. Não se deixem vencer pelo

desanimo! Confiem em Deus, confiem
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Papa

Papa Francisco envia mensagem a todos os brasileiros

na intercessão de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida e em cada coração

devoto de Maria, que podemos tocar a esperança que se concretiza na vivencia da

espiritualidade, na generosidade, na solidariedade, na perseverança, na fraternidade, na

alegria, que por sua vez são valores que encontram sua raiz mais profunda na fé cristã”.

Em 1717 quando foi retirada das águas pelas mãos dos três pescadores a Vigem Mãe

Aparecida já nos inspirou a confiar em Deus que sempre nos surpreende, pense na

abundância da graça derramada de modo concreto na vida dos que estavam temerosos

diante dos poderes estabelecidos. Deus nos surpreendeu, pois aquele que nos criou com

amor infinito no surpreende sempre, Deus nos surpreende sempre!

Nesse jubileu festivo em que comemoramos os 300 anos daquela surpresa de Deus, somos

convidados a sermos alegres e agradecidos. Alegrai-vos sempre no senhor, e que essa

alegria que irradia de seus corações, transborde e alcance cada canto do Brasil,

especialmente as periferias geográficas, sociais e existenciais que tanto anseiam por uma

gota de esperança.

O singelo sorriso de Maria que conseguimos deslumbrar em sua imagem seja fonte do

sorriso de cada um de vocês diante das dificuldades da vida, o cristão jamais pode ser

pessimista, o cristão jamais pode ser pessimista!

Por fim, agradeço o povo brasileiro pelas orações que diariamente oferecem por mim,

especialmente durante a celebração da Santa Missa. Rezem pelo Papa e tenham certeza

que o Papa sempre reza por vocês! Juntos, de perto ou de longe, formamos a igreja, o povo

de Deus e cada vez que colaboramos, ainda que de maneira simples e discreta como o

anúncio do evangelho tornamo-nos assim como Maria, um verdadeiro discípulo missionário e

o Brasil hoje necessita de homens e mulheres cheios de esperança e firmes na fé, que deem

testemunho de que o amor manifestado na solenidade e na partilha é mais forte e luminoso

que as trevas do egoísmo e da corrupção.

Com saudades do Brasil! Com saudades do Brasil!

Concedo-lhes a missão apostólica pedindo a Nossa Senhora Aparecida que interceda por

todos nós, assim seja!
http://arqrio.org/noticias/detalhes/6227/papa-francisco-envia-mensagem-a-todos-os-brasileiros
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O Rito

•Frei Alberto Beckhäuser, OFM

•Vamos considerar a natureza do rito e o sentido do rito na Sagrada Liturgia, pois toda a

Liturgia é ritual, ou seja, é expressa e vivida através de ritos.

•O rito é, por natureza, uma ação previamente ordenada e fixada, a ser repetida. A fixidez e

a repetição são próprias da natureza do rito. O ser humano é um ser ritual, por ser mistério,

que ultrapassa sua corporeidade. Por ser mistério é, por isso mesmo, simbólico em sua

manifestação. Para penetrar no seu mistério ele usa de sinais sensíveis e significativos, uma

linguagem simbólica, para expressar a realidade profunda que ultrapassa sua corporeidade.

Pelo fato de ser simbólico é também um ser ritual.

•Por isso, se não segue o rito em suas ações ele se perde. O profissional, por exemplo,

segue sempre um rito em suas ações, como o médico na ação cirúrgica, o piloto de avião e

assim por diante. Se todos os profissionais seguissem à risca os ritos de sua profissão se

evitariam muitas falhas, inclusive, acidentes aéreos. O rito leva o ser humano a realizar as

coisas uma depois da outra.

•Jesus Cristo quis que a obra da salvação se atualizasse nos seus seguidores através de

ritos que denominamos celebrações dos mistérios de Cristo. Assim, na ação da Igreja, os

diversos ritos comemoram e tornam presente a Obra da Salvação e da glorificação de Deus

por Cristo e em Cristo.
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•O rito na Liturgia tem várias compreensões. O rito pode significar qualquer ação simbólica de

uma celebração, como o sinal da cruz, a genuflexão, o derramar água e assim por diante. O

rito pode compreender um conjunto de ações ou palavras como, por exemplo, o rito de

Entrada. Pode significar uma parte mais ampla de uma celebração como o rito de Abertura ou

de Encerramento de uma celebração, a Liturgia da Palavra, a Liturgia eucarística. Pode ainda

significar toda uma celebração. Por exemplo, o Rito do Batismo, o Rito da Celebração

eucarística, o Rito do Matrimônio. Por fim, pode expressar o conjunto de ritos de uma Igreja ou

de um conjunto de Igrejas de certas partes do mundo. Temos então as Igrejas de rito ocidental

e as Igrejas de rito oriental, subdivididos em várias famílias.

•Importa descobrirmos o sentido dos diversos ritos nas celebrações como linguagem simbólica

dos mistérios celebrados. Eles constituem a linguagem do mistério. São sinais sensíveis e

significativos dos mistérios celebrados. Tornam-se verdadeira oração, comunhão com Deus.

•A mera execução de ritos leva ao ritualismo estéril, condenado com veemência por Cristo ou

conduzirá à magia, como se o rito tivesse eficácia por si mesmo. Importa, pois, viver o que os

ritos significam. Eles recebem sua força das palavras de Cristo: “Fazei isto em memória de

mim”.

•Toda a Liturgia da Igreja é ritual porque simbólica memorial. Este é o modo que Cristo deixou

para viver o seu mistério. Devemos, pois, esforçar-nos por entrar no ritmo do rito. Ele deve ser

conhecido por todos os que participam de uma celebração. Devemos deixar-nos cativar e

acolher pelo rito. O rito por sua natureza não admite cortes bruscos, surpresas, interrupções ou

improvisação. Todos os sentidos participam da vivência do rito: a vista, o ouvido, o olfato, o

paladar, a palavra, o silêncio, o tato, a ação, o movimento. Devemos deixar-nos envolver pelo

rito para que se transforme em oração, em comunhão com Deus. A maior criatividade consiste

em deixar-nos acolher e recriar sempre de novo pelo rito da celebração do mistério.

•Fonte: http://www.franciscanos.org.br/?p=110670.
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•A Escola Diaconal Santo Estêvão realizou no dia 30 de setembro um Simpósio sobre o

Catecismo da Igreja Católica com os candidatos ao Diaconado Permanente e um encontro

com as esposas dos candidatos, no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino. O

encontro com as esposas teve como objetivo uma maior integração além de mostrar algumas

realidades da vida do diácono permanente. Foram apresentados os temas “A vocação ao

diaconato permanente, A integração Igreja, casamento e família e A espiritualidade do diácono

permanente” e foi ainda realizada uma mesa redonda com Diáconos e esposas que

respondiam as perguntas feitas pelas esposas dos candidatos. O encontro se encerrou com

adoração e benção do Santíssimo Sacramento.

Diocese de Petrópolis – Encontro para esposas dos candidatos
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O Encontro de Liderança Missionária Adolescente/Infantil (Elma/Elmi) da Infância e

Adolescência Missionária (IAM) do Regional Leste 1 aconteceu na Arquidiocese de Niterói,

nos dias 29 e 30 de setembro e 1° de outubro.

Participaram do encontro cerca de cem pessoas, das quais 65 eram crianças e adolescentes

das Arquidioceses do Rio e de Niterói, e das dioceses de Duque de Caxias, Itaguaí e

Petrópolis. A Arquidiocese do Rio foi representada pelas paróquias São Sebastião, em

Parada de Lucas, Nossa Senhora do Carmo, em Vicente de Carvalho, Nossa Senhora do

Divino Amor, em Irajá, Santo Sepulcro, em Madureira, Santa Bárbara, em Rocha Miranda e

São Marcos, na Barra da Tijuca, com quase 50 pessoas entre assessores, crianças e

adolescentes. Na manhã do dia 30 de setembro, os assessores da Arquidiocese de Niterói

realizaram uma formação interativa, abordando a “História e o Carisma da IAM”. À tarde,

Pedro Henrique da Silva Pereira, assessor da Arquidiocese do Rio, conduziu a formação

sobre o “Perfil do Coordenador Missionário”, e a assessora da Arquidiocese do Rio Laura

Gabrielle Marques proferiu a palestra “Maria Missionária”. Ao final do dia, houve momentos

de integração entre os participantes e missa presidida pelo padre William Cesar Teixeira da

Silva, da Arquidiocese de Niterói. No término do encontro, dia 1º de outubro, houve formação

conduzida pelo diácono Sérgio Anibal Gonzalez Alonso, da Diocese de Petrópolis, que

refletiu a alegria do Evangelho resplandecida na missão dos líderes missionários ali

presentes.

Fonte: http://arqrio.org/noticias/detalhes/6232/encontro-da-infancia-e-adolescencia-missionaria

Encontro da infância e adolescência missionária
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Encontro Anual dos Diáconos e Esposas – CRD Leste 1

O encontro anual dos Diáconos e esposas, CRD Leste 1 que aconteceu no dia 23 de

Setembro, na Diocese de Campos dos Goytacazes. O 2º momento do encontro os Diáconos

foram divididos por grupos para que pudessem aprofundar o tema do encontro, que foi

apresentado por Dom Roberto Francisco, bispo da Diocese de Campos. A pergunta para o

aprofundamento foi: Como está a devoção Mariana na vida diaconal?

Após o almoço foram retomados os trabalhos onde foram apresentados os resumos de cada

grupo. Segue exposto abaixo o resumo de cada grupo, conforme foi apresentado:

Grupo 01

- Nosso grupo diante de cada relato mostrou que a devoção a Maria está sendo bem

vivenciada sobretudo neste ano em que se comemora os 300 anos da aparição da

imagem de Nossa Senhora Aparecida.

- Vários testemunhos de dedicação e da intercessão de Maria na vida do Diácono e de sua

família.

- A devoção a Maria precisa ser profunda, assemelhar ao seu Sim e suas virtudes, pois ela

sempre nos remete ao seu Filho Jesus, como disse Dom Roberto Francisco.

- O sim de Maria é o Sim da Igreja.

Grupo 02

- O grupo partilhou as experiências de vida de cada diácono e da concilição da vida familiar

com a vida de serviço a Igreja, onde perceberam o Espírito de doação semelhante a entrega

de Maria (com Maria e como Maria).

- A alegria das pessoas em recebera imagem de Nossa Senhora Aparecida.

- O crescimento da devoção mariana por meio do terço dos homens, terço das crianças,

dos jovens e das mulheres.

- A importância do ir ao encontro e também da formação para a correta devoção Mariana.

- Rezar sempre pedindo a intercessão de Maria em tudo que fizermos.

- Reunir e ir ao encontro.

- Toda hora, todo dia, de mãos dadas com Maria (Padre Quinha – Petrópolis)

Grupo 03

- Terço dos homens e incentivo a oração do terço nas comunidades. Os frutos são os

homens aproximando-se da Igreja por causa do terço.

- Legião de Maria (Acompanhamento do Diácono)

- Esposa rezando o terço pela vocação do marido

- Diácono junto com pastoral da família rezando o terço nas casas

- Participação no terço dos homens com celebração Mariana
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Encontro Anual dos Diáconos e Esposas – CRD Leste 1

Grupo 04

- Todos foram unanimes em testemunhar sua vocação, digo, devoção a Mãe Maria.

- Colocou-se inumeros beneficios alcançados por vossa intercessão na nossa vida regular e

pastoral.

- Por sorte os moviomentos paroquiais que vem propiciando a diversos irmãos que ao

encontrar a Mãe, tiveram sua experiência com Jesus.

- Observamos igualmente que o tema teve singular atenção visando respeitar os limites do

povo de Deus quanto ao papel de maria no plano da salvação, para não causar

interpretações distorcidas.

Grupo 05

- Em todas as comunidades necessitamos trabalhar melhor a devoção a Maria, Mãe de

Deus.

- Desáfios da Pastoral: sair de uma devoção para Maria e ir a devoção com Maria, como

Maria.

- Consientizar + trabalhar + evangelizar + educar

- Maria como a grande Mulher do seu povo; grande Mãe de Deus e nossa; grande esposa

de José e grande companheira de caminhada dos cristãos.

- O papel de Maria e o terço dos homens: Maria atrai os homens para Igreja.

- Maria, modelo de serva, Filha, Mãe, Esposa.

- Maria, modelo de acolhedora da Palavra de Deus, dos necessitados (o olhar de Maria

para os necessitados como nas Bodas de Cana.
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Encontro Anual dos Diáconos e Esposas – CRD Leste 1
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Encontro Anual dos Diáconos e Esposas – CRD Leste 1
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Diácono Alberto Magno é Delegado da América do Sul junto ao CID Diácono Alberto Magno

é Delegado da América do Sul junto ao CID.

O diácono Alberto Magno Carvalho de Melo, do Clero da Arquidiocese de Brasília, DF e

integrante da ENAC - Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação da CND - Comissão

Nacional dos Diáconos foi convidado pela diretoria do CID – Centro Internacional do

Diaconado para ser Delegado Regional representando a América do Sul junto ao órgão.

Esse convite aconteceu em Lourdes, França, onde foi realizado encontro.

O CID possui cinco membros na diretoria, um deles nomeado pelo bispo de Rotemburg,

Alemanha. São dez delegados, sendo 8 eleitos pela assembleia e 2 convidados pela

diretoria. Alberto Magno teve 42 votos na Assembleia (o último eleito teve 44 votos). “Fiquei

contente, não esperava receber tantos votos, pois há gente na América Latina que participa

do CID há mais tempo que eu”, disse o diácono neo delegado.

“Em julho de 2018 teremos nossa primeira reunião e deverei levar propostas de trabalho

para a diretoria. Conto com a ajuda de todos. O delegado é um representante dos diáconos

de uma região e deve levar os anseios dos irmãos de sua área e não os desejos pessoais.

Vou precisar muito da ajuda de cada um para construir pontes entre os diáconos dos

diferentes países da AL e entre AL e CID. Gostaria que minha atuação no CID contasse com

o apoio da CND. Não quero ser um franco atirador, mas realmente atuar como integrador”,

completou Alberto.

A diretoria da CND já ofereceu todo apoio ao diácono Alberto Magno para sua nova missão.

Deve contar também com o apoio e as orações do Diáconos do Brasil.
Fonte: http://www.cnd.org.br/noticias/1642-diacono-alberto-magno-e-delegado-da-america-do-sul-junto-ao-cid
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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.

Setembro 2017

Ano 2017

Dia Histórico Entrada Saída Saldo

01/set Saldo em caixa 10.860,33

03/set Tarifa Saque 3,4

03/set Tarifa Conta certa 135

21/set Gargau Iguaçu Bazar ( ARISTIDES) - assembrleia 54,97

21/set Despesa Diac. Aristides  - assembleia 35,96

21/set Compra de papel ofício - assembleia 24,99

21/set Compra de canetas   - assembleia 29,98

21/set Despesa cópia xerox  - assembleia 30.50

22/set Pagamento Desepesa Taxi Diac Adahil   - assmbleia 12,00

22/set Despesa assembleia  Diac. Aristides Zandonai 216,00

22/set Despesa assembleia  Diac. Adahil 252,00

22/set Despesa onibus  Jorgemar - assembleia 102,00

22/set Despesa assembleia Diac. Marco 130,00

22/set Inscrições da assembleia 1.770,00

23/set Despesa palestrante Maria  Lucia 200,00

23/set Ajuda gasolina do Bispo  - assembleia 300,00

23/set Despesa alimentação da assembleia 500,00

27/set Passagem aerea (Aristides ) - Reunião Ampliada da CMOVC/CNBB 494.60

27/set Inscrição de eventos  hospedagem - CMOVC/CNBB 300,00

27/set Valores para despesas  transporte, uber e taxi para o evento CMOVC/CNBB 322,00

Total de entrada e saída 1.770,00 2.618,30

Saldo + entrada - saída 10.012,03

Mês de Setembro de 2017

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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