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Papa Francisco em Santa Marta.

VATICANO, 12 Jan. 18 (ACI).- Na Missa celebrada na manhã de hoje na Casa Santa Marta, o

Papa Francisco falou sobre a importância de rezar bem e sublinhou que, “se a oração não é

corajosa, não é cristã”.

Francisco recordou os relatos evangélicos da cura de um leproso e de um paralítico no qual

ambos rezam com coragem. “Sempre quando nos aproximamos do Senhor para pedir algo, se

deve partir da fé e fazê-lo na fé: ‘Eu tenho fé que tu podes cura-me, eu creio que tu podes fazer

isto’”, disse na homilia.

O Pontífice pediu, então, para que não se reze como “papagaios” e “sem interesse” naquilo que

se pede, mas sim “suplicando ao Senhor que ajude a nossa pouca fé diante das dificuldades”.

“Coragem para aproximar-me do Senhor quando existem tantas dificuldades. Muitas vezes, é

preciso paciência e saber esperar os tempos, mas não desistir, ir sempre em frente. Mas se eu

com fé me aproximo do Senhor e digo: ‘Se queres, podes me dar esta graça’, e como a graça

depois de três dias não veio, me esqueço...”.

Francisco deu o exemplo da mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, que “chorou muito” pela

conversão do seu filho. Teve “coragem para desafiar o Senhor”.

“A oração cristã nasce da fé em Jesus e segue sempre com a fé, para além das dificuldades.

Uma frase para trazê-la hoje no nosso coração nos ajudará é do nosso pai Abraão, a quem foi

prometida a herança, isto é, ter um filho aos 100 anos”.

“Diz o apóstolo Paulo: ‘Creiam’ e com isto foi justificado. A fé e ‘se colocou em caminho’: fé e

fazer de tudo para chegar àquela graça que estou pedindo. O Senhor nos disse: ‘Peçam e vos

será dado’. Tomemos também esta Palavra e tenhamos confiança, mas sempre com fé e

acreditando”.

“Esta é a coragem que tem a oração cristã. Se uma oração não é corajosa, não é cristã”,

destacou.

Fonte: www.acidigital.com/noticias/se-a-oração-nao-e-corajosa-nao-e-crista-assegura-o-papa-Francisco-57226/

Papa Francisco falou sobre a importância de rezar bem
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A linguagem corporal na liturgia

•Frei Alberto Beckhäuser, OFM

•A Sagrada Liturgia é ação da Igreja, fazendo memória da ação ou da obra da salvação,

realizada por Cristo. Deus tomou corpo em seu Filho e deseja que a humanidade toda se

torne corpo de Deus. A festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é chamada também

“Corpo de Deus”. Em Cristo, Deus assumiu corpo humano. E é através do corpo que o ser

humano pode comunicar-se com Deus, com o próximo e com todo o criado.

Este fato nos leva a refletir sobre a corporeidade na Liturgia. Como já vimos num artigo

anterior, na Liturgia o ser humano age e se comunica através de suas faculdades, a

inteligência, a vontade e o sentimento, e por todos os seus sentidos, isto é, o ouvido, a vista,

o olfato, o paladar e o tato. O ser humano age e se comunica de corpo inteiro.

O ouvido: Talvez seja o sentido mais

fundamental. A fé vem pelo ouvido. Através

do ouvido tomamos conhecimento dos

mistérios que são celebrados. Pomo-nos à

escuta, abrimo-nos para o plano de Deus da

criação e da salvação. Ouvir tem a ver com

obedecer. Ouvir é obedecer. Ouvindo a

Palavra de Deus na Liturgia, obedecemos,

damos uma resposta positiva a Deus.

Pensemos na Missa. Somos todo-ouvido: o

diálogo com o sacerdote, a escuta da

Palavra de Deus, fazendo nossas as

orações proferidas pelo sacerdote, ouvindo.

Ouvimos o canto com sua mensagem,

sobretudo, um canto a mais vozes.

Rezamos pelo ouvido.
A vista: Somos chamados a contemplar

a face de Deus. Na Liturgia

acompanhamos o drama sagrado que se

desdobra diante de nós. Temos a arte da

cor. A pintura, a escultura, a arquitetura, o

espaço sagrado. Acompanhamos as

ações do sacerdote, seus gestos, suas

ações, suas posturas corporais. Pela

vista acompanhamos as ações dos

ministros, os movimentos das procissões

de entrada, do Evangeliário, da

apresentação dos dons, da Comunhão.

Rezamos, entramos em comunhão com

Deus através da vista.
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Formação

O olfato: Demos como exemplo o incenso

que não foi abolido. Pensemos também no

óleo perfumado do Santo Crisma. O espaço

celebrativo deveria transmitir um suave odor.

Que possamos ser como Maria Madalena,

que perfumou os pés de Cristo com precioso

perfume. Somos chamados a perfumar o

corpo de Cristo através dos gestos de amor.

E que nossa oração seja como incenso

perfumado que se eleva a Deus. Rezamos

até pelo nariz.

O paladar: Este sentido está menos presente na Liturgia. Mas, encontra-se no coração da

Liturgia, na Eucaristia. O Concílio manda os cristãos comerem a Ceia do Senhor, degustar

Deus. Diz São Francisco nos Louvores ao Deus Altíssimo: “Vós sois toda a doçura”. Somos

convidados a comer o Corpo do Senhor e a beber o seu Sangue. É o mais profundo ato de

adoração, a mais intensa oração, a mais plena comunhão com Deus.

O tato: Outra forma de Deus se comunicar com o ser humano é o tato. Deus toca a

humanidade, santificando-a. Toca a humanidade, assumindo-a pela encarnação do seu Filho

Jesus Cristo. Toca a humanidade dando-se como comida e bebida. É muito ilustrativa a

linguagem do toque na Liturgia do batismo. O primeiro toque acontece no rito de acolhida pela

a assinalação com o sinal da cruz na fronte. Depois, temos a unção no peito, para que o

batizando tenha a força do Espírito a fim de renunciar ao mal e professar a fé. O toque por

excelência é o toque da água fecundada pelo Espírito Santo.

Finalmente, temos os ritos explicativos: a unção do vértice da cabeça, a veste branca, a vela

acesa e o toque nos ouvidos e na boca para que o batizado possa ouvir logo a Palavra de

Deus e confessá-la por sua vida. No matrimônio, sacramento do amor, fonte de vida, a

linguagem sacramental é, sobretudo, a linguagem corporal do toque, banhada pelo gozo da

sexualidade. Tudo o que é humano é valorizado na Liturgia, tudo é divinizado; tudo pode

transformar-se em oração.
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Edições CNBB lança Itinerário formativo para propedêutico diaconal

Fonte: https://www.edicoescnbb.com.br/colecao-ministerios-vol-1

A Edições CNBB faz o lançamento da COLEÇÃO MINISTÉRIOS, sendo que o 1º

volume trata de ITINERÁRIO FORMATIVO DO PROPEDÊUTICO PARA

DIÁCONOS PERMANENTES.

O Concílio Ecumênico Vaticano II restaurou o diaconato como grau próprio e

permanente da hierarquia e estabeleceu condições teológico-pastorais favoráveis

para que esse ministério pudesse se desenvolver plenamente. Entre essas

condições, ressaltam-se: a eclesiologia de comunhão e participação; a teologia da

diversidade dos carismas e ministérios; o poder como serviço; além disso, a própria

necessidade pastoral. O material que temos agora em nossas mãos oferece

algumas luzes no processo de seguimento de Jesus Cristo, a partir da vocação e

dos ministérios específicos do diácono, com a intenção de favorecer estes

caminhos até a santidade.
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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.

Ano 2017

Dezembro 2017

Dia Histórico Entrada Saída Saldo

01/dez Saldo em caixa 15.901,75

03/dez Tarifa Conta Certa 135,00

03/dez Contr. Diac. Adahil Moraes (Ano 2017) 225,22

20/dez Contribuição Dioceses Volta Redonda e Barra do Piraí 334,90

Total de entrada e saída 560,12 135,00

Saldo + entrada - saída 16.326,87

Mês de Dezembro de 2017

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

2 2

1

Obs: 2 = Contribruição de dois Diáconos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. (Ano inteiro)

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



Informação

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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