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Papa: Deus nos ama como um pai e uma mãe

•A fidelidade de Deus à aliança foi o tema

da homilia de Francisco na Casa Santa

Marta. "O Senhor jamais se esquece de

nós e nos ama de um amor visceral",

disse o Papa.

•Cidade do Vaticano –

• O Senhor é fiel, jamais se esquece de

nós: isso nos leva a exultar na esperança.

A poucos dias da Semana Santa, a Igreja

propõe a reflexão sobre.

•o amor fiel de Deus e foi este o tema da missa celebrada pelo Papa Francisco na capela da

Casa Santa Marta

•A homilia do Pontífice foi inspirada no Salmo responsorial e na Primeira Leitura, extraída do

Livro do Gênesis, que narra o episódio da aliança de Deus com Abraão. Uma aliança que se

prolongará na história do povo, não obstante os pecados e a idolatria.

•Amor de mãe

•O Senhor, de fato, tem um “amor visceral” que não faz esquecer. Para dar um exemplo, o

Papa recorda que na Argentina, no Dia das Mães, se presenteia uma flor chamada “não se

esqueça de mim”, que tem duas cores: azul claro para as mães vivas e roxa para as mães

que já morreram:

•Este é o amor de Deus, como o de uma mãe. Deus não se esquece de nós. Nunca. Não

pode, é fiel à Sua aliança. Isso nos dá segurança. De nós podemos dizer: “Mas a minha vida

é tão ruim... Tenho esta dificuldade, sou um pecador, uma pecadora...” Ele não se esquece

de você, porque tem este amor visceral, e é pai e mãe.

•Abraço de amor

•Trata-se, portanto, de uma fidelidade que leva à alegria, notou o Papa. Assim como para

Abraão, a nossa alegria é exultar na esperança, porque “cada um de nós sabe que não é

fiel”, mas Deus sim, reiterou o Papa. Basta pensar na experiência do Bom Ladrão:

•O Deus fiel não pode renegar a si mesmo, não pode nos renegar, não pode renegar o seu

amor, não pode renegar o seu povo, não pode renegar porque nos ama. Esta é a fidelidade

de Deus. Quando nos aproximamos do sacramento da penitência, por favor: não pensar que

vamos à lavanderia para tirar as sujeiras. Não. Vamos para receber um abraço de amor

deste Deus fiel que nos espera sempre. Sempre.

•Concluindo, o Papa retoma a exortação central desta homilia:

•Ele é fiel, ele me conhece, me ama. jamais me deixará só. Ele me leva pela mão. Que mais

posso querer? Que mais? Que devo fazer? Exulta na esperança, porque o Senhor ama você

como pai e como mãe.
•http://www.vaticannews.va/pt/papa-francisco/missa-santa-marta/2018-03/papa-francisco-missa-santa-marta-1.html
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Livro Papa Francisco – Uma conversa com Thomas Leoncini

'Deus é jovem': um livro para todos

"O livro é envolvente e fascinante; e abre uma série de pistas concretas para entender e

atender o jovem de hoje". Em exclusiva ao Vatican News, Pe. Joãozinho, tradutor da versão

em português para o Brasil.

Cidade do Vaticano

Um livro fundamental para entender a cabeça e o coração, as ideias e os sonhos, os perigos

e os dramas da nova geração de adolescentes e jovens. Leitura obrigatória para formadores

de opinião, educadores, pais, líderes de comunidade, sacerdotes, pregadores, todos os que

sonham com um mundo melhor e estão dispostos a integrar essa ‘revolução da ternura’

convocada pelo eterno jovem: o Papa Francisco.

Lançamento mundial em 6 línguas

Mais de 20 países irão lançar simultaneamente o segundo livro do Papa Francisco. Após ‘O

nome de Deus é misericórdia’ (2016), que ultrapassou a cifra de 200.000 exemplares

vendidos só no Brasil, a Editora Planeta traduziu com exclusividade a edição em português

para o Brasil e a confiou ao Pe. João Carlos Almeida, scj (Padre Joãozinho).

‘Deus é jovem’ será lançado no dia 20 de março

“ Será uma espécie de preparação para o Sínodo dos Bispos para os Jovens de outubro

2018 e a JMJ de janeiro 2019 no Panamá ”

Em declaração a Silvonei José, o sacerdote confessa sua alegria em poder traduzir a obra,

considerada ‘histórica’
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Centro Cultural Missionário (CCM) um organismo vinculado (CNBB) 

•1ª SEMANA DE FORMAÇÃO PARA DIÁCONOS PERMANENTES

•Brasília, de 02 a 06 de abril de 2018

•OBJETIVO GERAL

Proporcionar uma reflexão sobre o significado da Pessoa do Diácono Permanente em vista 

da missão que lhe foi confiada, de “Ser ícone de Cristo-Servidor constitui a identidade 

profunda do diácono” (Doc. 74 CNBB, nº 39) numa Igreja missionária.

•OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Resgatar os fundamentos teológicos da diaconia ao longo da história;

• Refletir sobre a pessoa do Diácono à luz de uma Igreja em saída;

• Oferecer elementos para que o diácono possa exercer bem a sua missão de servir e 

viver com alegria o anúncio do evangelho chegando às periferias geográficas, sociais e 

existenciais;

• Oportunizar aos participantes do curso um conhecimento de como a Missão se organiza 

na Igreja no Brasil e como eles também podem colaborar no crescimento de uma 

verdadeira cultura da Missão.

•PÚBLICO

Diáconos Permanentes.

•CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

•1. Segunda feira, 02 de abril, às 18h00: acolhida, abertura, celebração eucarística.

•2. Terça, quarta e quinta feira (03, 04, 05): A pessoa do Diácono e a Missão.

Assessor: Pe. Antônio Niemiec, Missionário Redentorista, Secretário Nacional da Pontifícia 

União Missionária e Assessor da Comissão Episcopal para Ação Missionária da CNBB.

•3. Sexta feira, 06 de abril, até 12h00: Considerações finais, partilha das pérolas, 

avaliação, Celebração Eucarística, entrega de atestados, almoço e despedida.

•OBS: Não disponibilizamos transporte e nem passeio pela cidade de Brasília. Pela 

compreensão agradecemos.

•CUSTO TOTAL DO CURSO: R$ 700,00

•OBS. Para quem chegar antes e sair depois das datas do curso,

serão cobradas diárias no valor de R$ 70,00.

•FORMA DE PAGAMENTO:

1. Transferência Bancária: Banco Itaú / Agência: 0522 / Conta: 01282-2.

2. Cheque Nominal ao Centro Cultural Missionário.

3. Solicitação de Boleto Bancário no preenchimento da Ficha de Inscrição.

•Fonte::http://www.ccm.org.br/inscricao-diaconos-permanentes/
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Conselho Consultivo da CND

•A diretoria da CND - Comissão Nacional dos Diáconos reúne-se de 21 a 23 de março, com

o Conselho Consultivo da entidade, formada pelos presidentes das CRDs- Comissão

Regional dos Diáconos, membros do Conselho Econômico e Fiscal, ENAP - Equipe Nacional

de Assessoria Pedagógica e ENAC - Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação.

•A reunião está sendo realizada no Centro de Treinamento Maromba, de Manaus,

Amazonas, e teve início com a Oração das Laudes.

•Está presente também o bispo referencial da CND, dom João Salm, bispo de Tubarão, SC.

•De Manaus, AM: diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND

•http://www.cnd.org.br/noticias/1709-consultivo-da-cnd-tem-inicio-hoje
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Mãos que falam com Deus

•Frei Alberto Beckhäuser, OFM

•Em geral as pessoas não sabem o que fazer com as mãos durante as celebrações

litúrgicas. Andam balançando os braços, aproximam-se da Comunhão com as mãos nos

bolsos. Desde criança, ao ensinar o filho a rezar, a mãe lhe junta as mãos.

•A linguagem das mãos é muito forte. Em línguas semíticas a palavra para designar a mão

significa também poder. Para agir, a mão é o meio mais importante do ser humano. Ele pode

usar as mãos para fazer o mal ou para fazer o bem, para abençoar, para partilhar. Daí a

expressão: ter mãos abertas. Com o sentido de ação generosa, as mãos aparecem

frequentemente nas Escrituras: “Tu lhes dás e eles o recolhem, abres tua mão e se saciam

de bens” (Sl 103,28). Estar nas mãos de alguém significa estar à sua disposição, sob o seu

poder (cf. Gn 16,16). Significa também proteção de Deus. Na hora da morte, Jesus exclama:

“Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23,46). Os Padres da Igreja interpretam a

mão de Deus como o Verbo encarnado que, “por sua própria mão, tudo fez existir”.

•Entre todos os povos e culturas se expressa o sagrado, a relação com a divindade, através

da linguagem das mãos. As mãos falam, falam de Deus e com Deus.

•Em relação à linguagem das mãos podemos distinguir ações, gestos e posturas.

•Ações: – Ação de traçar o sinal da cruz sobre si mesmo, sobre objetos e pessoas; impor as

mãos como invocação do Espírito Santo e bênção; dar as mãos, gesto de acolhida como no

matrimônio; dar a mão como saudação; receber dons e objetos diversos. Acender fogo ou

velas. Temos ainda a ação de tocar, de partir, de lavar as mãos, de ungir.

•Gestos: Fazer o sinal da cruz da testa ao peito e do ombro esquerdo ao direito, enquanto a

outra mão repousa sobre o peito. Temos a persignação no início da proclamação do

Evangelho. Traça-se o sinal da cruz sobre a fronte, sobre os lábios e sobre o peito, enquanto

a outra mão repousa sobre o peito. O sentido é claro. Na fronte: – que o Evangelho seja

entendido; sobre os lábios: – que o Evangelho seja testemunhado; sobre o peito: – que o
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•Evangelho seja vivido. Erguer as mãos, sinal de louvor, de oferta e de súplica. A mão

estendida como na concelebração.

•Ao altar, quando uma das mãos estiver ocupada em fazer algo como virar a página,

descobrir ou cobrir o cálice, a outra repousa espalmada sobre o altar. Quando traça o sinal

da cruz sobre algo depositado sobre o altar, a outra mão também repousa com a palma da

mão sobre o altar. Quando traça o sinal da cruz sobre si mesmo ou o povo, a mão esquerda

repousa sobre o peito. Finalmente, quando saúda o altar com um beijo, apoia as duas mãos

sobre o altar, como que num abraço ao Cristo, pois o altar é Cristo. Faz a mesma coisa

quando junto ao altar faz genuflexão. Tudo isso expressa a harmonia e a beleza do rito feito

oração.

•Não se prevê o gesto de dar as mãos durante o Pai nosso. Palmas não existem no Rito

Romano. A salva de palmas, contanto que não se torne um rito permanente, pode,

ocasionalmente, ser significativa. A assembleia reunida reza também através das mãos.

•Fonte: http://www.franciscanos.org.br/?p=112362

•Posturas: Mãos juntas, unidas pelas palmas,

constituem símbolo da oração, da relação e comunhão

com Deus. Temos vários modos de juntar as mãos. As

mãos juntas, uma palma da mão unida à outra. Esta

forma é usada sempre que o sacerdote presidente, o

diácono ou os acólitos se deslocam de um lugar para

outro. Também é usada quando, de pé junto ao altar, ao

ambão e à cadeira, o sacerdote não está em ação. Isso

vale também para o diácono e os acólitos. Mãos

juntas com os dedos entrelaçados: é a posição das mãos

na oração particular e quando se está de joelhos. Mãos

juntas, uma acolhendo a outra em forma de concha: É

uma forma válida para os fiéis em geral, quando se

movimentam na igreja ou se aproximam da Sagrada

Comunhão e quando os leitores se aproximam do

ambão.
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•Aconteceu no último final de semana

dias 24 e 25 de fevereiro, no hotel Solar

do Amanhecer em Charitas, Niterói, o

retiro anual dos Diáconos Permanentes

da Arqui-diocese de Niteroi.

Participaram do retiro 75 diáconos.

•O pregador foi o bispo emérito Dom

Alano Maria Penna e contou também

com a participação do Arcebispo Dom

José Francisco Rezende Dias e do seu

bispo auxiliar Dom Luiz Antônio Ricci,

participando de forma integral em

comunhão com os diáconos.

•Participou ainda o padre assessor que

acompanha os diáconos padre Wallace

Sagan.

•O tema central foi o silêncio e a oração

na vida do ministro ordenado.

•Contribuição: Diácono Reynald Waldstein

Arquidiocese de Niterói – Retiro anual dos Diáconos Permanentes
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Arquidiocese de Niterói – Retiro anual dos Diáconos Permanentes
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Diocese de Petrópolis – Propedêutico

No último dia 18 de março teve inicio a preparação dos novos aspirantes ao

Diaconado Permanente. O encontro propedêutico aconteceu no Seminário

Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino. Com a participação das esposas o

encontro que foi coordenado pela equipe responsável pelo propedêutico (Diáconos

Luciano Schmidt, Claudio José Medeiros, Marco Antônio Karl e Joel Freitas da Silva)

e teve inicio as 9h e terminou após o almoço com a palavra do diretor da escola

diaconal, Pe. Luiz Henrique Veridiano.
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Diocese de Petrópolis – Retorno as aulas

No dia 03 de março teve inicio o ano letivo para os candidatos ao diaconado

permanente da Diocese de Petrópolis. Neste ano estão estudando juntas a 3ª, 4ª e a

5ª turma, sendo que no dia 08 de setembro acontecerá a ordenação diaconal da 3ª

turma. Com a entrada da 5ª turma, a diocese conta hoje com hoje 27 candidatos

participando dos estudos.

Na semana de 26 fevereiro

a 02 de março aconteceu o

Retiro anual do Clero da

Diocese de Duque de

Caxias na casa de retiro dos

Jesuítas – CARPA no bairro

de São Conrado, RJ. O

pregador do retiro foi o

Bispo emérito de

Diamantina, MG, Dom João

Bosco. Participaram do

retiro 31 sacerdotes e 7

diáconos. Todos os anos, na

Quaresma, a Diocese faz o

retiro para Padres e

Diáconos.
Contribuição: Diac Eduardo

Diocese de Duque de Caxias – Retiro anual do Clero
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Arquidiocese do Rio de Janeiro – Formação Permanente do Diáconos

•Aconteceu no dia 07 de março, no Seminário São José o encontro de Formação

Permanente dos Diáconos da Arquidiocese do Rio de Janeiro – CADIPERJ.

•O pregador da formação foi Dom Joel Portela – Bispo Auxiliar da Arquidiocese Rio de

Janeiro que falo sobre “A Missão do Diácono e a superação da violência”.

•Abaixo um resumo da palestra:

•Dom Joel falou sobre alguns pontos aos Diáconos:

•CRIMINALIDADE<VIOLÊNCIA

•VIOLÊNCIA EPOCAL 

•CULTURA

•SUPERAÇÃO

•Violência <->Pecado

• Campanha da Fraternidade <-> Quaresma

•Justiça Restaurativa/Justiça Retributiva

•Certezas

•EG 183 Papa Francisco.

Contribuição: Diácono Adahil Morais
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Diocese de Nova Iguaçu – Retorno as aulas

No dia 06 de março teve inicio o ano letivo dos candidatos ao diaconado permanente

da Diocese de Nova Iguaçu. Hoje a Diocese conta com 20 candidatos e três que

estão aguardando a formação de nova turma. O encontro teve atividades em

conjunto com os candidatos do 2º e 3º ano e do ano Pastoral.
Contribuição: Diac. Anselmo Andrade Silva
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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 2018

Fevereiro 2018

Dia Histórico Entrada Saída Saldo

01/fev Saldo em Caixa 13.516,69

02/fev Tarifa conta certa 135,00

19/fev Mensalidade Diáconos Volta Redonda e Barra do Pirai 02/2018 334,90

23/fev Saque despesa para Congresso diácono Aristides 1.500,00

Total de entrada e saída 334,90 1.635,00

Saldo + entrada - saída 12.216,59

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 - 2018

(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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Número de 

Escolas 

Número de 

Diáconos

Número de 

Candidatos
Bispo

1 Arquidiocese do Rio de Janeiro 1 207 72 Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist

2 Diocese de Nova Igauçu 1 30 20 Dom Luciano Bergamin, CRL

3
Diocese de Barra do Pirai / 

Volta Redonda
1 19 0 Dom Francisco Biasin

4 Diocese de Itaguai 0 14 0 Dom Frei José Ubiratan Lopes OFMCap

5 Diocese de Duque de Caxias 0 26 0 Dom Tarcísio Nascentes dos Santos

6 Diocese de Valença 0 0 0 Dom Nelson Francelino Ferreira

7 Diocese de Nova Friburgo 0 21 0 Dom Edney Gouvêa Mattoso

8 Diocese de Campos 1 31 35 Dom Roberto Francisco Ferrería Paz

9 Diocese de Niteroi 1 89 9 Dom José Francisco Rezende Dias

10 Diocese de Petrópolis 1 43 27 Dom Gregório Paixão, OSB

6 480 163

Diocese

Total


