
DIACÔNIO
Órgão Informativo da CRD-Leste 1 – 49ª Edição: Novembro 2017

Foto Cristo: Nilo Lima

Veja nesta edição

Prestação de Contas da CRD LESTE 1 - Pag.  15

Diocese de Petrópolis 

Propedêutico – 5ª turma

Pag. 09

NOVA CONTA 

Para contribuição dos 

Diáconos 

para CRD Leste-1 e CND

Pag. 16

Diocese de Petrópolis – Candidatos ao diaconato permanente recebem 

ministérios (leitor e acólito)

Pag. 07 e 08

Diocese de Nova Iguaçu

Candidatos ao Diaconado

Permanente recebem 

ministério de leitor 

o Pag. 11 e 12

Diocese de Nova Iguaçu

Retiro anual da Escola 

Diaconal 

Pag. 10

Papa: é preciso deixar-se 

"misericordiar" por Deus 

Pag. 3 e 4

No quadro Formação

“Celebrar com Símbolos”

Pag. 5 e 6

Papa 

Francisco 

sobre 

diaconato: 

"pioneiros de 

uma 

civilização do 

amor“

Pag. 2



DIACÔNIO

2

Papa

Cidade do Vaticano (RV) - “Os pioneiros da nova civilização do amor.” Retomando uma frase

de João Paulo II, assim o Santo Padre define os diáconos, no prefácio do volume “O

diaconato no pensamento do Papa Francisco”, de Enzo Petrolino, publicado pela Livraria

Editora Vaticana (Lev), apresentado na tarde desta segunda-feira (20/11) na Sala Marconi da

Rádio Vaticano.

•Diáconos em saída

•“Queremos ser diáconos ‘em saída’, como nos pede o Papa Francisco, do contrário,

alimentamos aquele círculo vicioso no qual o diácono trabalha certamente bem dentro da

Igreja, mas sem ter nenhuma visibilidade fora dela”, disse o autor do livro, que é também

presidente dos diáconos da Itália.

•“Esta visibilidade é necessária”, ressaltou Petrolino, para o qual “hoje se corre o risco que a

diaconia da caridade seja alheia ao ministério diaconal”. “Muitas vezes os diáconos não são

adequadamente formados para este ministério, que teve sua origem por uma exigência

imediata: o serviço no refeitório das viúvas.”

•Exercício da caridade intrínseco ao ministério diaconal

•Ao invés, segundo Petrolino, o exercício da caridade “é necessário para o diácono, do

contrário, torna-se engessado, trancafiado nas sacristias e clericalizado”. No âmbito das

celebrações litúrgicas, recordou o autor da obra, “o serviço específico do diácono é o de levar

os pobres ao altar”.

Papa Francisco sobre diaconato: "pioneiros de uma civilização do amor"

Em outras palavras, deve-se preencher

um déficit de formação: “Hoje não basta

formar os diáconos com as disciplinas

teológicas fundamentais, é preciso uma

formação ‘ad hoc’ para os diáconos, que

até então não existe”.

Criar diaconias em nossas comunidades

Petrolino deteve-se também sobre a

vocação política dos diáconos, que “não

são chamados à política militante, mas

podem ser ativos nos sindicatos”,

especificou. Muitas vezes, porém, os

diáconos atuam separadamente,

enquanto é necessário “um trabalho

conjunto” que busque, por exemplo, “criar

diaconias em nossas comunidades, como

se fazia no passado especialmente em

cidades como Roma”, destacou. (RL).
Fonte:http://br.radiovaticana.va/news/2017/11/20/papa_sobre_diaconat

o_pioneiros_de_uma_civiliza%C3%A7%C3%A3o_do_amor/1350162
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Papa: é preciso deixar-se "misericordiar" por Deus

•Cidade do Vaticano (RV) - Quando

Deus dá um dom, este é irrevogável.

Isto é, não pode ser desfeito, não dá

hoje e tira amanhã. Quando Deus

chama, esta chamada permanece toda

a vida. Assim tem início a homilia do

Papa na Casa Santa Marta, inspirada

pela “eleição de Deus”, presente na

leitura do dia de São Paulo aos

Romanos.

•Na história da salvação, explicou o

Papa, três foram os dons e os

chamados de Deus ao seu povo. Todos

irrevogáveis, porque Deus é fiel: “o

dom da eleição, da promessa e da

•aliança”. Foi assim para Abraão, e é

assim para cada um de nós:

•“Cada um de nós é um eleito, uma

eleita de Deus. Cada um de nós

carrega uma promessa que o

Senhor fez: ‘Caminha na minha

presença, seja irrepreensível e eu

lhe farei isso’. E cada um de nós faz

alianças com o Senhor. Pode fazê-

las, não quer fazê-las – é livre.

Mas isso é um fato. E também deve

ser uma pergunta: como sinto eu a

eleição? Ou me sinto cristão por

acaso? Como eu vivo a promessa,

uma promessa de salvação no meu
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Papa

caminho, e como sou fiel à aliança? Como Ele é fiel?”.

•Diante, portanto, da “própria fidelidade” que é Deus, podemos nos perguntar: nós

sentimos o Seu “carinho”, o Seu “cuidar” de nós e o Seu “procurar-nos” quando nos

afastamos?

•E ainda, prosseguiu Francisco comentando a leitura de São Paulo: falando da eleição

de Deus, o Apóstolo repete quatro vezes duas palavras: “desobediência” e

“misericórdia”. Onde há uma, comentou o Papa, está a outra. Este é o nosso caminho

de Salvação:

•“Isso quer dizer que no caminho da eleição, rumo à promessa e à aliança,

haverá pecados, haverá a desobediência, mas diante desta desobediência há

sempre a misericórdia. É como a dinâmica do nosso caminhar rumo à

maturidade: sempre há a misericórdia, porque Ele é fiel, Ele não revoga os seus

dons. Os dons são irrevogáveis e isso tudo está interligado, por quê? Porque

diante das nossas fraquezas, dos nossos pecados, há sempre a misericórdia e

quando Paulo chega a esta reflexão, faz um passo a mais: não de explicação a

nós, mas de adoração.”

•Francisco recomendou adoração e louvor silencioso diante “deste mistério da

desobediência e da misericórdia que nos faz livres e diante desta beleza dos dons

irrevogáveis como são a eleição, a promessa e a aliança”:

•“Penso que pode nos fazer bem, a todos nós, pensar hoje na nossa eleição, nas

promessas que o Senhor nos fez e como eu vivo a aliança com o Senhor. E

como me deixo – permitam-me a palavra – misericordiar pelo Senhor, diante dos

meus pecados, das minhas desobediências. E, no final, se eu sou capaz – como

Paulo – de louvar Deus por aquilo que me deu, a cada um de nós: louvar e fazer

aquele ato de adoração. Mas jamais se esquecer: os dons e a chamada de Deus

são irrevogáveis”.

•Fonte: http://br.radiovaticana.va/news/2017/11/06/papa_deixar-se_misericordiar_por_deus/1347134
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Celebrar com Símbolos

•Frei Alberto Beckhäuser, OFM

•Não poucas vezes, ouvimos dizer nas Equipes de Liturgia: “Nós aqui celebrarmos com

símbolos”. Quando se usam estes termos pensa-se em símbolos que acompanham os dons

no rito da preparação do altar. Cuidado! Sempre celebramos com símbolos. Toda a Liturgia

faz uso de uma linguagem simbólica: Gestos, ações, movimentos, silêncio e, até, as

palavras.

•Quando bem compreendidos através de uma catequese litúrgica eficiente, não há

necessidade de ilustrá-los com símbolos sobrepostos. Poderão ajudar em algumas

circunstâncias, mas tais “símbolos” não podem torna-se quase necessários e automáticos

em toda celebração. Eles não pertencem ao rito da preparação da Mesa do Senhor, não

pertencem à matéria do Sacrifício de ação de graças.

•Precisamos compreender o que simbolizam o pão e vinho no rito da apresentação dos

dons, chamado também apresentação das oferendas ou procissão dos dons ou das

oferendas.

•O pão e vinho constituem os elementos essenciais do banquete ou da refeição fraterna.

Significam o alimento sólido e o alimento líquido. Na Ceia do Senhor, Banquete pascal, o

pão e o vinho expressam um tríplice nível de significado ou de simbolismo.

•1. O pão e o vinho significam o que o ser humano é: sua vida como dom de Deus, enfim, o

mundo e todo o universo como dom de Deus. Ninguém vive sem comer e beber.

•2. O pão e o vinho significam, simbolizam o que o ser humano faz. Ninguém vai colher pão

na roça; ninguém vai buscar vinho no rio ou na fonte. Isso quer dizer que o pão para chegar

a ser pão, e o vinho para chegar a ser vinho, passam por todo um processo humano. O

trabalho, a criação, o sofrimento. Significam o ser humano participante da obra da criação.

Os grandes símbolos da

Eucaristia como Sacrifício de

ação de graças e Ceia do

Senhor são o pão e o vinho

com água. Só tem sentido

fazer acompanhar ou

preceder estes símbolos por

outros, se eles realmente

ajudarem a compreender e a

vivenciar os grandes e

essenciais símbolos da

Eucaristia. Em geral, tais

símbolos acrescentados mais

distraem do que ajudam a

vivenciar o sentido místico da

apresentação das oferendas.
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•3. Na última Ceia Jesus Cristo deu um novo significado ao pão e ao vinho. Ele relacionou o

pão com o seu Corpo dado para a vida do mundo e o vinho, com o seu Sangue derramado

para a remissão dos pecados. Através da entrega de sua vida por amor Jesus restaurou o

sentido da vida e do amor do ser humano. Aquilo que o homem é e aquilo que ele faz por

Cristo e em Cristo, na atitude de Cristo, readquire a dimensão do amor e da vida.

•Quando os fiéis levam o pão e o vinho para o altar, que é Cristo, a assembléia une a Cristo

tudo aquilo que o pão e o vinho significam naquele momento: a vida como dom de Deus, os

trabalhos, as realizações, o amor a Deus, ao próximo e a todo o criado, suas dores e

sofrimentos. Tudo isso na atitude de Jesus Cristo no Sacrifício da cruz, na sua entrega ao

Pai e ao mundo para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Deste significado

dos dons brota a grande ação de graças, a Oração eucarística. A apresentação dos dons é,

pois, oração.

•Por isso, convém que esta procissão de apresentação dos dons se faça em silêncio e não

seja perturbada ou distraída por uma série de outros elementos, que em vez de ajudar

dificultam este momento da apresentação dos dons e a preparação da Mesa do Senhor.

•Estas três dimensões dos símbolos do Sacrifício e da Ceia do Senhor são belamente

expressos nas palavras que o sacerdote profere ao apresentar os dons ao altar:

•“Bendito sejais, Senhor Deus do universo pela pão (pelo vinho) que recebemos de vossa

bondade, fruto da terra (da videira) e do trabalho humano que agora vos apresentamos e

para nós se vai tornar pão da vida (vinho da salvação)”. Convém que a assembleia aclame.

•Fonte: http://www.franciscanos.org.br/?p=111262
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•No dia 4 de novembro de 2017, a Diocese de Petrópolis, realizou a cerimonia de Acolitato e

leitorato de 16 candidatos a Diácono Permanente.

•A cerimônia, aconteceu na Paróquia Senhora da Conceição de Raiz da Serra, com Missa

presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Gregório Paixão (OSB) e concelebrada pelo Padres do

decanato São José de Anchieta e padres das paróquias dos candidatos ao diaconato.

•Em sua homilia o Bispo disse: “Meus irmãos, hoje estamos aqui na comunidade do Sagrado

Coração de Jesus na Paróquia de Raiz da Serra com portas abertas para acolher esses

nossos irmãos que dentre em breve serão leitores e acólitos. Eles estão aqui porque foram

convidados por Deus bateu no coração de cada um dizendo “Eu preciso de sua

vida”. Quando o Senhor nos chama nós olhamos para nossa existência e percebemos o

quanto somos limitados e pecadores, percebemos que não somos verdadeiramente dignos

de um projeto tão grandioso como o Senhor nos pede, mas o Senhor confia que sejamos

capazes de superar o que há de melhor em nós para fazermos crescer a grandiosidade de

sua obra em nosso coração, para que possamos levar esta mesma graça aos irmãos que

estão ao nosso lado”.
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•Dom Gregório pediu aos candidatos ao diaconato que tenham coragem de realizar tudo o

que Jesus pediu, sabendo que a messe é grande e os operários são poucos, mas nós

sempre trabalharemos com limitação na a certeza que o Ilimitado nos fará chegar a tudo e a

todos para que nunca falte a mundo a Palavra de vida que nutri e que transforma. O pão

Eucarístico que transforma e salva.

•Após a cerimônia, a Paróquia de Raiz da Serra ofereceu um almoço para todos.

•Colaboração: Larissa Medeiros, Maria Fernanda, Lelando Bezerra, Adriana Carreiro e

Mariana Diegues.

•Fonte: http://diocesepetropolis.com.br/candidatos-ao-diaconato-permanente-recebem-ministerio-de-leitor-e-acolito.html
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•No dia 12 de novembro, no seminário diocesano de Petrópolis, aconteceu o último encontro

do propedêutico em preparação para o inicio da 5ª turma ao diaconado permanente.

Participaram 12 aspirantes com suas esposas. O encontro se encerrou com a Santa Missa.
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•No dia 30 de Setembro a Escola Diaconal Diácono Sebastião Cosme realizou seu retiro

anual, esse ano foi na casa de oração. Contou com a presença de todos os Aspirantes ao

Diaconado e a presença das esposas. O encontro foi dividido em dois grupos na parte da

manhã onde as esposas reunidas com Elaine Olimpio (esposa do Diac. Anselmo) e Claudia

Ventura (esposa do Diac Edilsom Ventura) onde refletiram sobre o papel e a importância das

esposas no ministério e na vida dos Diácono permanente, enquanto os Aspirantes estavam

reunidos com o Diac Lando refletiam o papel e vocação diaconal diante da realidade

de hoje e da nova evangelização. Na parte da tarde após o almoço organizado e preparado

pelo Diac. José Geraldo foi feito uma partilha de tudo que foi dito que apresentamos abaixo

finalizandi com a Eucaristia presidida pelo assessor Pe Luciano Adversi.

•O retiro foi positivo no sentido em que, nos foi permitido abrir os caminhos a "novos

desafios" com a mesma palavra, através do evangelho, com uma nova abordagem, dando

sentido a caminhada em conjunto.

•Nossas gratidão aos funcionários e coordenação da Casa de Oração, pela acolhida e

apoio no retiro, a toda equipe que organizou o retiro, de forma especial as esposas que

participam de forma plena no ministério dos diáconos e aspirantes e ao Diac José Geraldo

pela organização da equipe de cozinha.

•Que Jesus o Diácono do Pai nos ajude na vivência de ministério diaconal que é servir a

nossa Igreja dentro da nossa realidade

Retiro anual da Escola Diaconal – Diocese de Nova Iguaçu
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No dia 31 de outubro, às 19h, na Catedral Santo Antônio, aconteceu a celebração da Santa

Missa presidida pro Dom Luciano Bergamim em que os candidatos ao Diaconado

Permanente rerceberam o ministério de Leitor.

Ao final da celebração os candidatos Aliel Araújo, Carlos Alberto, Carlos André, Luciano

Bahia, Ed Cassio Barreto, Sérgio Herculano, Sérgio Augusto, Wallace Baptista, Celso

Nascimento, Raul Costa, Maurício José, Ronaldo Machado e Édson Antônio receberam os

cumprimentos.

Colaboração: Diac. 

Candidatos ao Diaconado Permanente recebem o ministério de leitor 

Diocese de Nova Iguaçu
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Fonte: http://www.cnd.org.br/noticias/1633-diacono-julio-bendinelli-recebe-premio-na-universidade-catolica-do-rio-de-janeiro

Candidatos ao Diaconado Permanente recebem o ministério de leitor 

Diocese de Nova Iguaçu
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Reunião Ampliada da CMOVC foi realizada em Curitiba, PR

•Nos dias 16 a 20 de outubro do corrente

ano, aconteceu em Curitiba (PR) a

reunião ampliada da Comissão Episcopal

para os Ministérios Ordenados e a Vida

Consagrada (CMOVC), que foi

assessorada pelo bispo auxiliar da

Arquidiocese do Rio de Janeiro, dom Joel

Portella Amado, com o tema “O

Documento de Aparecida numa

perspectiva vocacional”. Nesse Encontro

também participou a Comissão Nacional

dos Diáconos, representada pela

Diretoria e pelos Presidentes das

Comissões Regionais dos Diáconos.

•Durante a reunião ampliada, é dedicado

um dia para as reuniões dos organismos

que compõem a CMOVC. No caso da

Comissão Nacional dos Diáconos (CND),

foi realizada a reunião do Conselho

Consultivo, composto pela diretoria e

representantes das CRDs. Foram

apresentados e debatidos os seguintes

assuntos:

•- Estatuto da CND: encontra-se na

Conferência Nacional dos Bispos do

Brasil (CNBB) para ser apreciado,

discutido e votado (na Reunião do

CONSEP, nos dias 24 e 25 de outubro).

•- Carteirinha da CNBB: empenho para

que todos os diáconos façam sua

carteirinha junto à CNBB, conforme

decisão da Assembleia Não Eletiva de

Aparecida (SP), abril de 2017.

•- Assembleia eletiva: definida a

Arquidiocese de Goiânia como local para

a próxima Assembleia Eletiva que será

realizada nos dias 04 a 07 de abril de

2019, no Centro Pastoral Dom Fernando.

•- Encontro Nacional de Diretores e

Formadores das Escolas Diaconais que

acontecerá em Salvador (BA) nos dias 16

a 18 de maio de 2018. Para esse

Encontro, quer se buscar a construção de

um projeto de formação que permita ao

Diácono fazer frente aos desafios da

Igreja e da Sociedade num horizonte

mais amplo (10, 15, 20, 30 anos).

•Foi sugerida também a elaboração de

um Censo que permita conhecer os

Diáconos e sua situação num contexto

brasileiro, levando em conta a

diversidade de nossas regiões e a

complexidade da sociedade

contemporânea. Os Regionais presentes

tiveram a oportunidade de atualizar as

informações quanto à sua situação, bem

como o número de Diáconos e aspirantes

de cada um dele.

•A próxima reunião do Conselho

Consultivo será nos dias 21 a 23 de

março de 2018, em Manaus (AM).

•Colaboração: Diácono Antonio Héliton

Alves, secretário da CND

•Foto: Diácono Francisco Salvador

Pontes Filho, vice-presidente da CND

Fonte: http://www.cnd.org.br/noticias/1655-reuniao-

ampliada-da-cmovc-foi-realizada-em-curitiba-pr
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Reunião da Comissão Regional – CRD Leste 1

Aconteceu no dia 28 de outubro a reunião da diretoria da Comissão Regional dos Diáconos,

CRD Leste 1 com o senhor bispo, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, referencial dos

Diáconos.

Foi realizada a avaliação da assembleia que aconteceu na Diocese de Campos dos

Goytacazes. Foi feita a apresentação das contas da Comissão e falou-se sobre a

necessidade de todas as dioceses buscarem manter a contribuição em dia.

O Diácono Aristides Zandonai, presidente da CRD Leste 1, fez um resumo do encontro da

CMOVIC que aconteceu de 16 a 20 de Outubro, em Curitiba. Falou ainda sobre o curso que

acontecerá em Brasília, no dia 02 de Abril e terminará no dia 06 de Abril de 2018 e terá como

tema “O Diácono em saída”.

O Centro Cultural Missionário CCM, um dos

organismos da Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil (CNBB) promoverá nos

dias 02 a 06 de abril de 2018, a 1ª Semana

de Formação para Diáconos Permanentes

do Brasil. A mesma será realizada no Centro

Cultural Missionário em Brasília, DF. Mais

informações, consultar:
http://www.cnd.org.br/noticias/1656-ccm-promovera-formacao-

missionaria-para-diaconos-permanentes

CCM promoverá Formação Missionária para Diáconos Permanentes
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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.

Outubro 2017

Ano 2017

Dia Histórico Entrada Saída Saldo

01/out SALDO EM CAIXA 10.012,03

01/out CONT. DIOCESE VOLTA REDONDA E B.DO PIRAI  MÊS 09/2017 334,90

03/out TARIFA CONTA CERTA 135,00

03/out TARIFA DEPOSITO EM CHEQUE 2,70

03/out LANÇAMENTO TER. CONTA CERTA  DE ABRIL 2017 NÃO  RELACIONADA 135,00

17/out CONTRIBUIÇÃO DIACONOS DIOCESE DE CAMPOS  ANO 2017 4.857,30

24/out CONTRIBUIÇÃO DIOCESE VOLTA REDONDA E B.DO PIRAI  MÊS 10/2017 334,90

26/out CONTRIBUIÇÃO DIAC. JOÃO ALBERTO BITTENCOURT (DIOCESE DE D. DE CAXIAS) 231,60

30/out DESPESA  REUNIÃO COORDENAÇÃO ( DIAC. MARCOS) GASOLINA E PEDAGIO 100,00

30/out DESPESA  REUNIÃO COORDENAÇÃO ( DIAC. JORGE E ARISTIDES) GASOLINA 50,00

Total de entrada e saída 5.758,70 422,70

Saldo + entrada - saída 15.348,03

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

1

Obs: 1 = Contribruição de um Diácono da Diocese neste mês.

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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