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Papa recorda viagem à Irlanda: o ideal é a família unida, não a separação!

Na catequese da Audiência Geral, Francisco falou da alegria de participar do Encontro

Mundial das Famílias e da "dor e amargura" ao enfrentar o escândalo dos abusos na Igreja.

Bianca Fraccalvieri - Cidade do Vaticano

A Praça São Pedro voltou a acolher os peregrinos para a Audiência Geral, passados os dias

mais tórridos do verão.

Como faz habitualmente depois de uma viagem apostólica, o Papa Francisco dedicou sua

catequese aos principais momentos de sua visita à Irlanda, realizada nos dias 25 e 26 de

agosto.

O sonho de Deus

O motivo que o levou a Dublin foi o Encontro Mundial das Famílias: “A minha presença era,

sobretudo, confirmar as famílias cristãs em sua vocação e missão”, disse Francisco.

O sonho de Deus para toda a família humana é a unidade, a harmonia e paz, recordou o

Papa, e Ele chama as famílias a participar deste sonho, fazendo do mundo uma casa onde

ninguém se sinta “sozinho, indesejado ou excluído”.

Pontos de luz

O Pontífice definiu como “pontos de luz” os testemunhos de amor conjugal oferecidos por

casais de todas as idades. Foi assim na Catedral, no centro dos frades capuchinhos que

acolhe casais em situação de vulnerabilidade, na vigília no estádio Dublin, em que falaram

famílias que sofreram com as guerras, os vícios, inclusive tecnológicos, e foram renovadas

pelo perdão. Foram ressaltados o valor da comunicação entre as gerações e o papel

específico que cabe aos avós para consolidar os laços familiares e transmitir a fé.

“Hoje, é difícil dizer, parece que os avós incomodam. Nessa cultura do descarte, eles são

deixados de lado. Mas eles são a sabedoria, a memória das famílias. Por favor, não

descartem os avós, que sejam sempre próximos aos netos.”

Irlanda do Norte

Na programação da visita, estava prevista também uma etapa no Santuário mariano de

Knock. “Ali, na capela construída no local da aparição de Nossa Senhora, confiei à sua

proteção materna todas as famílias, em especial as irlandesas. Embora a minha viagem não

incluísse uma visita à Irlanda do Norte, dirigi uma saudação cordial ao seu povo e encorajei o

processo de reconciliação, pacificação, amizade e cooperação ecumênica.”

Dor e amargura

Mas além da alegria, a visita à Irlanda enfrentou um elemento de “dor e amargura” pelo

sofrimento causado no país por várias formas de abusos na Igreja.

“ O encontro com alguns sobreviventes deixou um sinal profundo; e várias vezes pedi perdão

ao Senhor por esses pecados, pelo escândalo e o sentimento de traição provocado. ”

O Papa louvou o percurso de purificação e de reconciliação empreendido pelos bispos

irlandeses com aqueles que sofreram abusos, e as normas severas adotadas com a ajuda

das autoridades nacionais.

Renovação

No encontro com os Bispos, o Papa pediu a eles que, com a honestidade e a coragem,

inaugurem uma estação de renovação da Igreja na Irlanda.
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•“Na Irlanda há fé, são pessoas de fé, com grandes raízes. Mas há poucas vocações ao

sacerdócio”, disse Francisco, rezando uma Ave-Maria com os fiéis na Praça para pedir a

Nossa Senhora que envie “sacerdotes santos” à Irlanda.

•Ideal da família

•Francisco então concluiu definindo o Encontro Mundial das Famílias uma experiência

profética.

•“Nós esquecemos as muitas famílias que vão avante com fidelidade, pedindo perdão

recíproco quando há problemas. Hoje é moda ver nas revistas, nos jornais, os casais que se

divorciaram, se separaram. Por favor, isso é ruim! Eu respeito cada um, devemos respeitar

todas as pessoas, mas o ideal não é o divórcio, a separação, a destruição da família, mas a

família unida. Esse é o ideal!”

•O Papa exortou então os fiéis a se prepararem para o próximo Encontro Mundial das

Famílias, que se realizará em Roma em 2021.

•Rezar pela Criação

•No final da Audiência, o Pontífice saudou os estudantes do Colégio Pio Brasileiro de Roma e

recordou que no próximo sábado, 1° de setembro, celebra-se o quarto Dia Mundial de Oração

pelo Cuidado da Criação, realizado em união com os ortodoxos e a adesão de outras

comunidades cristãs.

•“Na mensagem deste ano, desejo chamar a atenção para a questão da água, bem primário a

ser tutelado e colocado à disposição de todos”, disse Francisco, convidando todos os fiéis a

se unirem em oração pela nossa casa comum.
•Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-08/papa-francisco-audiencia-geral-viagem-irlanda.html#play



CND - Notícia

Diretoria da CND visita local da Assembleia Eletiva de 2019 em Goiânia

•A Diretoria da Comissão Nacional dos Diáconos - CND, realizou reunião ordinária nos dias

31 de julho e 01 de agosto em Goiânia, GO. Guiados pelo diácono Manoel José Damasceno,

presidente da CRD Centro Oeste, o presidente diácono Zeno Konzen, o vice-presidente

diácono Francisco Salvador Pontes Filho, o secretário diácono Antonio Heliton Alves e o

tesoureiro diácono Antonio Oliveira dos Santos visitaram as instalações do Centro Pastoral

"Dom Fernando", local da Assembleia Geral Eletiva da CND que será realizada em abril de

2019.

•Também tomaram o café da manhã com o reitor do Seminário Interdiocesano "São João

Maria Vianney, padre Dilmo Franco e tiveram reunião com o bispo auxiliar de Goiânia e

referencial dos diáconos dom Levi Bonatto.
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Expediente Diacônio

Órgão Informativo da CRD-Leste I - (  58ª Edição – Agosto 2018 )

Dom Luiz Henrique da Silva Brito – Bispo auxiliar do Rio de Janeiro / Bispo Referencial para os Diác. do Leste 1 

Presidente: Diac Aristides Zandonai - a_zandonai@yahoo.com.br 

Vice Presidente: Diac. Adahil Rodrigues de Moraes - adahilss@hotmail.com

Secretário: Diac. Jorgemar Lemis - lemosjorgemar@yahoo.com.br

Tesoureiro: Diac. Jorge Francisco Jorge - jorgefjorge@bol.com.br 

Relações Públicas: Diac. Marco Carvalho - m.marco.carvalho@gmail.com

Criação/Montagem do informativo: Diac. Marco Carvalho 4

Fonte: http://www.cnd.org.br/noticias/1794-diretoria-da-cnd-visita-local-da-assembleia-eletiva-de-2019-em-goiania



Formação

5

O caráter dialogal da Sagrada Escritura

•Frei Alberto Beckhäuser, OFM

•Igreja compreende a Liturgia como um

sagrado comércio. O admirabile

commercium!, exclama a Liturgia do Natal

do Senhor. Traduzindo: “Admirável

intercâmbio! O Criador da humanidade,

assumindo corpo e alma, quis nascer de

uma Virgem. Feito homem, nos doou sua

própria divindade!” Várias vezes, é usada

a expressão “a troca de dons entre o céu

e a terra”. Este sagrado comércio entre o

céu e a terra, entre Deus e o homem

como no mistério da Encarnação continua

a acontecer na Liturgia. Trata-se uma

troca de serviços entre Deus e a

humanidade através do serviço de

salvação e de glorificação de Deus de

Cristo Jesus.

•O comércio caracteriza-se por um

intercâmbio de bens. Temos sempre uma

troca de dons, que supõe o diálogo entre

duas partes. Este diálogo se dá entre

Deus e o ser humano.

•Acompanhemos o desenrolar da

Celebração eucarística. Abre-se a

celebração com o sinal da cruz em nome

da Trindade Santa. Aqui se inicia o diálogo

entre o Sacerdote e a assembleia, entre

Deus e o homem, que reponde Amém. A

saudação, invocando a bênção da

Santíssima Trindade também pede uma

resposta. Um belíssimo diálogo o temos

na abertura da Oração eucarística. O final

da Oração eucarística, por sua vez,

síntese de toda a Prece, prepara a grande

resposta de assentimento, o

grande Amém: assim seja, assim é, eis a

minha adesão ao que foi proclamado.

Belíssimo exemplo de diálogo

encontramos após a narração da

instituição da Eucaristia. O sacerdote

exclama: Mistério da fé!, e o povo anuncia

o mistério pascal: Anunciamos, Senhor a

vossa morte e proclamamos a vossa

ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.

Temos ainda a oração pela paz, a

saudação da paz, a apresentação do Pão

e do Vinho consagrados e os ritos finais.

O diálogo entre o sacerdote celebrante e a

assembleia é expressão do diálogo entre

as pessoas da Santíssima Trindade e

entre Deus e a humanidade. As orações

proferidas pelo Sacerdote presidente

pedem sempre uma resposta ou

aclamação do povo. O sacerdote

representa o Cristo em diálogo com o Pai

e a Comunidade reunida.

•A assembleia entra em diálogo com

Deus. Ouve, acolhe, responde e se deixa

tocar pela ação santificadora de Deus. Na

Liturgia da Palavra também se estabelece

um diálogo entre Deus e a assembleia.

Deus propõe, Deus fala, o povo ouve e

responde numa resposta de admiração,

de adesão, de pedido de perdão, de

adoração, de ação de graças ou de

pedido e de intercessão. Por isso, as

leituras costumam iniciar com um
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vocativo Irmãos, e terminar com uma aclamação Palavra do Senhor ou Palavra da salvação,

respondida pelo povo. Isso aparece de modo particular na leitura do Evangelho: Temos aí

uma saudação no início e uma aclamação no final.

•A proclamação ou o salmo responsorial também pede um intercâmbio entre o salmista e a

assembleia. Os próprios cantos de entrada, de apresentação dos dons e da Comunhão têm

em, sua origem, uma forma dialogada. Todos cantam a antífona e o cantor ou cantores

proclamam as estrofes do salmo respectivo. A maioria dos cantos cantados juntos, ministros

e povo, também tem caráter dialogal nem sempre observado. Por exemplo, o ato penitencial,

quando tem como refrão o Senhor, tende piedade de nós. O canto do Senhor, tende piedade

de nós. O gênero literário é de ladainha, pede que um solista ou um grupo de cantores faça a

invocação e o povo todo responda: tende piedade de nós. O Cordeiro de Deus também tem

forma de ladainha. O Glória e o Creiotambém podem ser cantados ou recitados alternando

os lados por versículos ou estrofes. Um belíssimo exemplo de dialogo, o temos na Liturgia

das Horas, sobretudo, na alternância dos salmos entre os dois lados do coro. Um lado

anuncia e ou outro responde e vice-versa. Temos um diálogo divino-humano no diálogo da

assembleia.

•Além disso, a forma dialogada torna a celebração mais leve e mais viva. Mais ainda: a

forma dialogada evita o perigo de rotina, ou de uma recitação maquinal dos textos.

•Fonte: http://franciscanos.org.br/?p=114049
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Formação da Comissão de Diáconos da Diocese de Nova Iguaçu 

Tema: Gaudete et Exsultate

•Aconteceu no dia 17 de Agosto o encontro de formação da CDD da Diocese de Nova Iguaçu. O

encontro foi apresentado pelo Pe. Jorge Luís Soares. Abaixo um resumo sobre o tema

apresentado.

•Somos chamados à santidade. Por isso precisamos reconhecer que o pecado mora em nós. O

caminho para a santidade passa por esforço e renúncia. Ser Santo não significa fazer coisas

extraordinárias, ser santo é construir o Reino de Amor. Nós fomos investidos de autoridade, por

isso, sejamos santos, sejamos mais humanos... não queiramos aparecer... viva a prática da

Caridade, lute pela justiça para que todos sejam respeitados em sua dignidade. "Sede Santo!"

lembra-te do chamado que o Senhor te fez. Lembra-te das Santas Mulheres. Lembra-te do Amor da

Virgem Maria. Cuidado com o narcisismo, cuidado com a vaidade, se achar mais santos que os

outros. Cuidado com a superficialidade. Nas tentações, pegue o Terço e reza. Todos nós temos os

nossos defeitos, portanto, não podemos tudo. Somos dependentes da Graça de Deus. O caminho

da santidade é viver as Bem-Aventuranças. O Papa Francisco recomenda a Humildade, a Alegria e

o Bom humor. "A consequência da Caridade é a Alegria“ (Sto Agostinho). A Virgem Maria é modelo,

pois, viveu como ninguém as Bem-Aventuranças, grávida ousou subir as montanhas para servir...

se mudarmos ir as periferias, lá encontraremos Deus. Está Carta do Papa Francisco é para quem

como nós vive os riscos e desafios de hoje.

•DEUS NÃO TEM MEDO! ELE NOS FAZ VENCER O MEDO.NÃO TENHA MEDO DE SER SANTO!“

•Apesar de nossa pequenez podemos viver a santidade."(Sta Terezinha)

•Contribuição: Diácono Anselmo Andrade



Notícia

8

Diocese de Petrópolis – Ordenação diaconal

•No próximo dia 29 de Setembro, na Catedral de Petrópolis, às 9h, acontecerá a ordenação

diaconal da 3ª turma. Serão ordenados 7 candidatos.
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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

O Encontro anual acontecerá na Diocese de Nova Friburgo

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima –Vicariato Litoral 

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 secretarias 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

Julho 2018

Dia Histórico Entrada Saída Saldo

01/jul Saldo em Caixa 15.342,34

03/jul Tarifa Conta Certa 212,25

11/jul UBER Diac. Adahir - Casa Nova Iguaçu e Rio para casa 118,00

11/jul Despesa de ida a Nova Friburgo - Encontro com Dom Edinei - Uber (ida e volta) 510,38

11/jul Lanche Diaconos: Aristides, Jorge Jorge e Adahil 28,00

11/jul Almoço Diáconos Aristides, Jorge Jorge e Adahil 118,00

11/jul Café na estrada de retorno 8,50

16/jul Contribuição Diác Jorgemar 113,10

20/jul Contribuição Diocese de Nova Iguaçu - 50 Mensalidades ano 2017 1.911,00

Total de entrada e saída 2.024,10 995,13

Saldo + entrada - saída 16.371,31

Mês de Julho de 2018

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

1; 2;

3

Obs: 3 = Contribuição Diocese de Nova Iguaçu - 50 Mensalidades ano 2017

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

Obs: 1 = Contribuição Diac. Cezar Bahia; e Diac Jorgemar Lemos - 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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