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Lançada mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, 

em novembro.

•A segunda ocasião em que a Igreja no mundo inteiro vai celebrar o Dia Mundial do Pobre,

no dia 18 de novembro de 2018, recebeu nesta quarta-feira, 13 de junho, uma Mensagem

especial do Papa Francisco. Neste texto, Papa Francisco medita sobre um versículo do

Salmo 34: “Este pobre grita e o Senhor o escuta“. Para escutar os pobres, destaca o

Santo Padre:”É do silêncio da escuta que precisamos para reconhecer a voz deles. Se

falarmos demasiado, não conseguiremos escutá-los. Muitas vezes, tenho receio que tantas

iniciativas, apesar de meritórias e necessárias, estejam mais orientadas para nos satisfazer

a nós mesmos do que para acolher realmente o grito do pobre“.

•E assegura: “A resposta de Deus ao pobre é sempre uma intervenção de salvação para

cuidar das feridas da alma e do corpo, para repor a justiça e para ajudar a recuperar uma

vida com dignidade. A resposta de Deus é também um apelo para que quem acredita n’Ele

possa proceder de igual modo, dentro das limitações do que é humano“. O Papa ainda

esclarece o sentido da data: “O Dia Mundial dos Pobres pretende ser uma pequena resposta

que, de toda a Igreja, dispersa por todo mundo, é dirigida aos pobres de todos os tipos e de

todas as terras para que não pensem que o seu grito tenha caído no vazio. Provavelmente, é

como uma gota de água no deserto da pobreza; e, contudo, pode ser um sinal de partilha

para com os que estão em necessidade, para sentirem a presença ativa de um irmão e de

uma irmã. Não é de um ato de delegação que os pobres precisam, mas do envolvimento

pessoal de quem escuta o seu grito. A solicitude dos crentes não pode limitar-se a uma

forma de assistência – mesmo se esta é necessária e providencial num primeiro momento –,

mas requer aquela ‘atenção de amor’ (Exort. ap. Evangelii gaudium, 199) que honra o outro

enquanto pessoa e procura o seu bem”.

•Leia na Mensagem na íntegra no link:

•http://www.cnbb.org.br/lancada-mensagem-do-papa-francisco-para-o-dia-mundial-dos-pobres-em-novembro/
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Papa: o amor entre homem e mulher os tornam cooperadores do Criador

•"O nosso mundo, muitas

vezes, tentado e guiado

por lógicas individualistas e

egoístas, leva, quase

sempre, a perder o sentido

e a beleza das uniões

estáveis. Por isso, torna-se

difícil entender o valor da

família", disse o Papa à

Delegação do Fórum da

Família.

•Manuel Tavares – Cidade do Vaticano

•O Papa Francisco concluiu sua série de

audiências na manhã deste sábado, 16,

recebendo na Sala Clementina uma

Delegação de 150 membros das

Associações Familiares, fundadas há 25

anos, que compreende mais de 500

centros de comunhão e força de partilha.

Trata-se, disse, de uma “família de

famílias”, que busca viver juntos na alegria

e no bem comum.

•O "fator familiar" constitui um "elemento

de avaliação política e operacional,

multiplicador da riqueza humana,

econômica e social", diz o Papa, no texto

foi entregue, tendo preferido falar de

improviso, tocando em temas de várias

naturezas.

•Antes de tudo, ele reitera que a família é

uma só, à imagem de Deus, a união entre

um homem e uma mulher. E que, para

continuar este elo de ligação ao longo do

tempo, é preciso paciência, acima de tudo,

diante de uma traição.

•Entre os tópicos abordados, também o do

aborto e da abertura à vida, que é sempre

preciosa e inviolável. Com brincadeiras e

histórias pessoais, o Papa Bergoglio não

esquece de analisar a relação entre pais e

filhos, muitas vezes penalizada pela

urgência do trabalho ou pela falta do

mesmo.

•“A família que, em vários modos vocês

promovem, está ao centro do projeto de

Deus, segundo a história da salvação”,

afirmou.

•“Por um misterioso desígnio divino, a

complementariedade e o amor, entre o

homem e a mulher, os tornam

cooperadores do Criador, que lhes confia a

tarefa de gerar novas criaturas, dando-lhes

assistência no crescimento e na

educação”.

•A família, sagrada e indissolúvel, afirmou

Francisco, é berço da vida e primeiro lugar

da acolhida e do amor. Ela tem um papel

essencial na vocação do homem, é uma

janela que se abre para o mistério do

Amor, na unidade e Trindade de Deus. E

recordou no texto:

•“O nosso mundo, muitas vezes, tentado e

guiado por lógicas individualistas e

egoístas, leva, quase sempre, a perder o

sentido e a beleza das uniões estáveis. Por
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isso, torna-se difícil

entender o valor da

família. O apoio às

famílias e a sua

valorização depende

de uma incansável

obra de sensibilização

e diálogo: eis o objetivo

do seu Fórum, através

de inúmeras iniciativas,

em colaboração com

as Instituições”.

•Por isso, o Santo Padre animou as Associações Familiares a dar testemunho da alegria do

amor, recordado no documento pós-sinodal sobre a família.

•Por fim, o Papa agradeceu à Delegação pelo seu compromisso “em participar, de modo ativo

e responsável, da vida das famílias, em ambiente cultural, social, escolar e político e os

incentivou a promover políticas para sustentar o crescimento da natalidade, apesar da

pobreza e da falta de assistência familiar.

Fonte:https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-06/papa-sobre-a-familia-e-uma-formada-por-um-homem-e-uma-mulher.html

Papa: o amor entre homem e mulher os tornam cooperadores do Criador
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Não pergunte se pode ou não pode, mas que sentido tem

•Frei Alberto Beckhäuser, OFM

•Quando qualquer grupo realiza uma ação

comunitária, como uma festa ou um jogo,

ele segue um roteiro para se compreender

em sua comunicação. Assim, não há jogo

sem as regras do jogo. Estas normas ou

regras devem ser conhecidas e seguidas

por todos os participantes. Caso contrário,

em vez de comunhão só sairá confusão.

As regras do jogo sustentam o jogo, são a

comunicação do jogo. O que importa

mesmo é o jogo, é a festa.

•Assim também na Sagrada Liturgia. Ela é

sempre uma ação comunitária da Igreja,

comemorando o mistério pascal ou os

diversos mistérios de Cristo. As normas ou

os ritos constituem como que as regras do

jogo, para que aconteça o jogo.

•A Liturgia se expressa através de sinais

sensíveis e significativos da obra da

salvação e de glorificação de Deus de

Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.

Estes sinais que chamamos também de

símbolos são os diversos ritos,

constituídos não só de palavras, mas de

ações que comemoram e tornam

presentes a Páscoa de Cristo e dos

cristãos, ou celebram as páscoas dos

cristãos na Páscoa de Cristo.

•Os ritos, as normas constituem a

linguagem dos mistérios celebrados,

levam os fiéis entrarem em comunhão

com o mistério, a se tornarem um com

Deus, por Cristo, na força do Espírito

Santo.

•Assim existem na Liturgia dois aspectos a

serem observados. “A Liturgia, como

ensina o Concílio Vaticano II, consta de

uma parte imutável, divinamente

instituída, e de partes suscetíveis de

mudança. Estas, com o correr dos

tempos, podem ou mesmo devem variar,

se nelas se introduzir algo que não

corresponda bem à natureza íntima da

própria liturgia, ou se estas partes se

tornarem menos aptas. Com esta reforma,

porém, o texto e os ritos devem ordenar-

se de tal modo, que de fato exprimam

mais claramente as coisas santas que

eles significam e o povo cristão possa

compreendê-las facilmente, na medida do

possível, e também participar plena e

ativamente da celebração

comunitária” (SC 21).
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Não pergunte se pode ou não pode, mas que sentido tem

•Acontece frequentemente em aulas, cursos ou encontros de formação litúrgica que

os participantes comecem a perguntar: Pode isso, pode aquilo? Costumo responder: “Não

pergunte se pode ou não pode, mas que sentido tem tal norma ou tal rito, ou por que tal

norma, tal rito”.

•Nosso objetivo na série de artigos sobre questões de Liturgia é explicar o sentido das

diversas expressões litúrgicas, procurando sempre seu sentido religioso, seu sentido de

linguagem, de comunicação do mistério celebrado e captar e aprofundar o mistério revelado

e comunicado por eles.

•Assim os leitores serão levados a compreender melhor o que seja a Sagrada Liturgia, a

entender o sentido teológico e espiritual das “sagradas cerimônias” da Igreja. A Liturgia será

acolhida e vivida como cume e fonte de toda a vida cristã, como a primeira e necessária

fonte, da qual os fiéis haurem o espírito verdadeiramente cristão (cf. SC 14).

•Claro que a Liturgia precisa também de normas, de leis, que orientam e sustentam a ação

comunitária, mas elas não são o elemento principal. Desta forma evitaremos uma

compreensão por demais jurídica ou legalista da Liturgia da Igreja. Não se cairá num

ritualismo estéril.

•Fonte: http://franciscanos.org.br/?p=113253
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Diácono Julio Bendinelli lança novo livro

Fonte: Facebook Comissão Nacional Diaconos

•O diácono Julio Cesar Bendinelli, da Arquidiocese de

Vitória, ES (CRD Leste 2) convida para o lançamento do

seu novo livro no próximo dia 05 de julho, quinta feira, às

20h na Capela Capela Militar Nossa Senhora da Vitória do

QCG de Vitória, ES. Todos os exemplares adquiridos no

local serão autografados.

•SERVIDOR DO EVANGELHO: A IDENTIDADE DO

DIÁCONO PERMANENTE E A PRESIDÊNCIA

DIACONAL DA CELEBRAÇÃO DA PALAVRA é uma nova

e importante ferramenta para a compreensão do

ministério do diácono permanente e sua missão na Igreja

e no mundo. É resultado de um trabalho sério e profundo

elaborado a partir de uma parte da pesquisa realizada

pelo autor para a primeira tese de doutorado em teologia

no Brasil sobre a identidade e a missão do diácono

permanente, defendida em 2016 na Pontifícia

Universidade Católica do Rio de Janeiro e premiada em

2017 como pesquisa acadêmica vencedora do Prêmio

Centro de Teologia e Ciência Humanas (CTCH) de Teses.

•Nesta obra, o autor parte da teologia da mesa da Palavra para então definir a identidade do

diácono permanente no contexto da nova evangelização e da missão evangelizadora da

Igreja. No passo seguinte, entre outras importantes considerações sobre o ministério

ordenado na Igreja, brinda os leitores com uma fascinante teologia litúrgico-sacramental a

respeito da Celebração da Palavra para situar a presidência diaconal em tais celebrações,

revelando a importância e o significado de uma Celebração da Palavra presidida por um

diácono permanente, ou seja, um clérigo marcado com o caráter indelével do sacramento da

Ordem.

•Por tudo isso, Servidor do Evangelho se apresenta como um importante subsídio muito bem

elaborado e fundamentado para quem ensina, estuda ou se interessa por disciplinas como

liturgia, eclesiologia e teologia pastoral. Ademais, é leitura obrigatória para todos aqueles que

se dedicam à teologia sacramental, principalmente ao sacramento da Ordem, com ênfase no

ministério diaconal, que é o único a reunir e articular os sacramentos do Matrimônio e da

Ordem na pessoa de um ministro que personifica o Cristo servo.

Está saindo pela Numa Editora, do Rio de Janeiro. Aquisição somente direto com o autor. O

diácono Julio sugere que grupo de diáconos faça a encomenda, sendo o envio pelo correio e

o frete divididos entre os que encomendarem o livro. Fica mais barato que de um em um. O

livro custa R$ 40,00. As encomendas deverão ser feitas através do e-mail:

bendinelli@gmail.com ou pelo WhatsApp (27)99748 2500, com Neia. A conta para o depósito

dos pagamentos será informada aos que fizerem as encomendas.
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Diocese de Petrópolis – Segundo encontro Porpedêutico

•Aconteceu no dia 10 de junho o 2º encontro Propedêutico da Escola Diaconal Santo

Estevão. Os aspirantes ao Diaconado Permanente participaram com suas esposas. O tema

apresentado neste 2º encontro foi: “Como integrar Casamento, Estudo, Trabalho, Igreja,

Pastoral” e foi apresentado pelo Diácono Permanente Claudio José Medeiros. Participaram 7

aspirantes
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Diáconos, Tecnólogo iniciam atividade em escola estadual

•Tendo em vista a situação de crise que atravessa o Estado do Rio de Janeiro os Diáconos José

Amâncio de Souza, Luiz Guilherme Toledo da Silva e o Tecnólogo em TI, Orlando Santos se

depararam com uma realidade em uma escola da Rede Estadual, Escola Candeia, situada na Estrada

das Canarias - Ilha do Governador, um espaço de privados de liberdade que cumprem medidas

socioeducativas (Degase). Segundo eles, na escola existe uma sala com 20 computadores que não

estavam sendo utilizados pois precisavam de algum tipo de atualização, manutenção. Conversando

entre eles e com Dom Roque Costa Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, sobre

essa realidade, tomaram a iniciativa de trabalhar na manutenção dos computadores, a qual foi

aprovada por Dom Roque. Os Diáconos e o Tecnólogo junto com 2 internos, nas 3as feiras, estão

realizando a manutenção e atualização dos computadores, os quais estão retornando ao uso. Dessa

forma todos estão em união com a Pastoral da Educação do Leste 1, que, conforme palavras de Dom

Nelson Francelino Ferreira, bispo da Diocese de Valença, no Encontro dos Coordenadores da

Pastoral da Educação, em Itaguaí, disse: “A Pastoral da Educação tem grande importância na

evangelização em todos os espaços que pretendem formar pessoas”.

Colaboração:

Diácono Amâncio
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Diocese de Nova Iguaçu – Admissão as Sagradas Ordens
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•No último dia 29 de maio, na Catedral de Santo Antônio (Diocese de Nova Iguaçu),

aconteceu a Celebração Eucarística presidida por Dom Luciano Bergamin, onde os 4

aspirantes ao diaconado permanente, “Adão Ferreira (Queimados), Adilson de Araújo da

Silva (Cacuia/Nova Iguaçu), Alex Mendonça Cabral (Banco de Areia/Mesquita) e João

Batista Gomes de S. Filho (Banco de Areia/ Mesquita)”, receberam a Admissão às Sagradas

Ordens. A CRD Leste 1 parabeniza a cada um deles e suas famílias, por esse mais esse

passo dado na direção do diaconado permanente

•Colaboração. Diác. Anselmo Andrade Diretor da Escola Diaconal
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Diocese de Nova Iguaçu – Admissão as Sagradas Ordens
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Ficha de Inscrição para o Encontro Anual dos Diáconos e Esposas 2018.

A ficha será enviada pelo e-mail da CRD Leste 1, deverá ser preenchida, e encaminhada

para o e-mail: crd.encontro.anual@gmail.com

Tema do Encontro: O DIACONATO NA VIDA DO LEIGO 

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima –Vicariato Litoral - Diocese de Nova Friburgo 

Endereço: Rua Teixeira de Gouveia, 1312 - Centro, Macaé – RJ. 

Data: 22 de setembro de 2018. 

Algumas informações sobre o Encontro Anual dos Diáconos e Esposas – CRD Leste 1.

O e-mail com a ficha será enviado a lista de e-mails cadastrados na distribuição do Diaconio,

as secretaria das (Arqui)Dioceses e a toda a Diretoria do CRD Leste 1.
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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

Maio 2018

Dia Histórico Entrada Saída Saldo

01/mai Saldo em Caixa 16.987,89

02/mai Tarifa saque 3,65

04/mai Tarifa Conta Certa 141,50

09/mai Saque Diac. Aristides - Assembleia 700,00

09/mai Saque Diácono Aristides - Assembleia 300,00

28/mai Contrtribuição Diac. Jorgemar Lemos de Jan a Jun 2018 141,10

Total de entrada e saída 141,10 1.145,15

Saldo + entrada - saída 15.983,84

Mês de Maio de 2018

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

1; 2

Tabela de Contribuição Mensal para CRD Leste 1 e CND por (Arqui) Diocese - 2018

Obs: 1 = Contribuição Diac. Cezar Bahia - Ano 2018

Obs: 2 = Contribuição Diac. Jorgemar Lemos - Jan. a Jun 2018

Barra do Pirai / Volta Redonda

(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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