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Papa: a cruz nos ensina a não temer as derrotas, pois com ela temos a vitória

•Na Festa da Exaltação da Santa Cruz,

o Papa Francisco dedicou a homilia

matutina à contemplação do fracasso,

mas também da exaltação de Jesus,

que "assumiu todo o pecado do

mundo". Satanás está acorrentado,

mas ainda late e se nos aproximarmos

dele, nos destruirá.

•Alessandro Di Bussolo – Cidade do

Vaticano

•A Cruz de Jesus nos ensina que na

vida existe o fracasso e a vitória, e que

não devemos temer os “momentos

maus”, que podem ser iluminados justamente pela cruz, sinal da vitória de Deus sobre o mal.

Um mal, satanás, que está destruído e acorrentado, mas “ainda late” e se você se aproximar

dele para acariciá-lo, ele “destruirá você”.

•Foi o que disse o Papa na homilia da Missa celebrada na manhã desta sexta-feira, 14, na

Capela da Casa Santa Marta, na Festa da Exaltação da Santa Cruz.

•A "derrota" de Jesus ilumina nossos momentos difíceis

•Contemplar a Cruz, sinal do cristão – explica Francisco – é para nós contemplar um sinal de

derrota mas também um sinal de vitória. Na cruz fracassa “tudo aquilo que Jesus havia

realizado na vida”, e acaba toda a esperança das pessoas que seguiam Jesus. "Não

tenhamos medo de contemplar a cruz como um momento de derrota, de fracasso".

•E comentando a passagem da Carta aos Filipenses da segunda leitura, o Papa Francisco

ressaltou que "Paulo, quando reflete sobre o mistério de Jesus Cristo, nos diz coisas fortes,

nos diz que Jesus se esvaziou, aniquilou a si mesmo:

•"Assumiu todo o nosso pecado, todo o pecado do mundo: era um "trapo", um condenado.

Paulo não teve medo de mostrar essa derrota e também isso pode iluminar um pouco nossos

maus momentos, nossos momentos de derrota, mas também a cruz é um sinal de vitória para

nós cristãos".

•Na Sexta-feira Santa, a "grande armadilha" para satanás

•O Livro dos Números, na primeira leitura, narra o momento do Êxodo, no qual o povo judeu

que murmurava “foi mordido pelas serpentes”. E isto evoca a antiga serpente, satanás, o

Grande Acusador, recorda Francisco. Mas a serpente que provocava a morte – diz o Senhor a

Moisés – será elevada e dará a salvação.

•E esta - comenta o Papa Francisco - "é uma profecia". De fato, “Jesus feito pecado venceu o

autor do pecado, venceu a serpente”. Satanás estava feliz na Sexta-feira Santa – enfatiza

Francisco – “tão feliz que não percebeu, a grande armadilha “da história em que cairia”.
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•Engole Jesus, mas também a sua divindade, e perde!

•Como dizem os Padres da Igreja, satanás “viu Jesus tão desfigurado, esfarrapado e como o

peixe faminto que vai à isca presa ao anzol, foi lá e o engoliu”. “Mas naquele momento engoliu

também a divindade porque era a isca presa ao anzol, com o peixe”.

•“Naquele momento – comenta o Pontífice – satanás foi destruído para sempre. Não tem

força. A Cruz, naquele momento, torna-se sinal de vitória”.

•A antiga serpente está acorrentada, mas não se deve aproximar dela

•“A nossa vitória é a cruz de Jesus, vitória diante do nosso inimigo, a grande antiga serpente,

o Grande Acusador”. Na cruz – sublinha o Pontífice – “fomos salvos, naquele percurso que

Jesus quis percorrer até o mais baixo, mas com a força da divindade”. Jesus disse: “Quando

eu for elevado, atrairei todos a mim”:

•"Jesus elevado e satanás destruído. A cruz de Jesus deve ser para nós a atração: olhar para

ela, porque é a força para continuar em frente. E a antiga serpente destruída ainda late, ainda

ameaça, mas, como diziam os Padres da Igreja, é um cão acorrentado: não se aproxime e

não morderá você; mas se você for acariciá-lo porque o encanto o leva até lá como se fosse

um cachorrinho, prepare-se, ele destruirá você”.

•Estar diante da cruz, sinal de derrota e de vitória

•A nossa vida segue em frente – esclarece o Papa - com Cristo vencedor e ressuscitado, que

nos envia o Espírito Santo, mas também com aquele cão acorrentado, "a quem não devo me

aproximar, porque ele me morderá":

•“A cruz nos ensina isso, que na

vida há o fracasso e a vitória.

Devemos ser capazes de tolerar

as derrotas, levá-las com

paciência, as derrotas, também

dos nossos pecados, porque Ele

pagou por nós. Tolerá-los n’Ele,

pedir perdão n’Ele, mas nunca se

deixar seduzir por esse cão

acorrentado. Hoje seria belo se

em casa, tranquilos, ficarmos 5,

10, 15 minutos diante

do crucifixo, ou o que temos em

casa ou aquele do rosário: olhar

para ele, é o nosso sinal de

derrota, que provoca as

perseguições, que nos destrói, é

também o nosso sinal de vitória

porque Deus venceu ali.”

Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa-francisco/missa-santa-marta/2018-09/papa-francisco-santa-marta-homilia-festa-exaltacao-santa-cruz.html



CND - Notícia

Edital de Convocação para a Assembleia Geral Eletiva de 2019

•Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB

•Comissão Nacional dos Diáconos - CND

XI Assembleia Geral da Comissão Nacional dos Diáconos

Local: Goiânia, GO - Data: 04 a 07 de abril de 2019

•TEMA: Os desafios da formação - inicial e permanente

•Lema: “Avançar para águas mais profundas” (Lc 5,4).
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•CONVOCAÇÃO

•De conformidade com o Art. 9, § 3º, do Estatuto da Comissão Nacional dos Diáconos,

convocamos a realização da XI Assembleia Geral Eletiva da CND, que será realizada na

cidade de Goiânia (GO), nas dependências do Centro de Pastoral D. Fernando, à Av.

Anápolis, quadra 1-A, Km6, Jardim das Aroeiras, nos 04 a 07 de abril de 2019.

A Assembleia terá início no dia 04, às 18 horas, com o jantar, e sua conclusão no dia 07, às

12h. com o almoço.

•Serão tratados os seguintes temas e assuntos:

- O desafio da formação: inicial e permanente;

- Relatório de atividades e prestação de contas da Presidência que conclui o seu mandato;

- Eleição da Presidência que conduzirá os destinos da CND no período 2019/2023;

- Elaboração de metas para a nova Presidência.

•Destacamos a importância da realização da Assembleia em vista do seu caráter formativo e

informativo, congraçamento e convivência dos Diáconos das muitas regiões do Brasil.

•Poderão participar da Assembleia, com direito a voz, votar e ser votado:

- 01 (um) diácono por Diocese que tenha diácono, preferencialmente o Coordenador da

Comissão Diocesana (Art. 13º, § 1º), filiados à CND e em dia com suas contribuições (Art. 6

e Art. 25, § 1º, sob a responsabilidade do Presidente Regional. A Diocese que não preencher

a vaga, a colocará à disposição da Comissão Regional, que remanejará dentro do mesmo

Regional;

- Os Presidentes das Comissões Regionais dos Diáconos;

- Os membros da Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos;

- Os membros das Assessorias (ENAP, ENAC, JURÍDICA)

- Os membros titulares do Conselho Fiscal e Econômico

- Os ex-Presidentes da CND, convidados;

- Os postulantes aos cargos eletivos que não se enquadrem nas categorias acima.
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Expediente Diacônio

Órgão Informativo da CRD-Leste I - (  59ª Edição – Setembro 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 5

Os Presidentes Regionais encaminharão as fichas de inscrição, acompanhadas dos

respectivos pagamentos da inscrição e hospedagem, ao Secretário da Comissão Nacional

dos Diáconos, Diácono Antonio Heliton Alves, Rua Carlos Von Koseritz, 1576/Ap 403, Porto

Alegre (RS), CEP 90.540-030 ou ( de preferência pelo e-mail: ahalves@hotmail.com ), até o

dia 01 de março de 2019. O valor da hospedagem dos dias da Assembleia e inscrição para

os Diáconos será de R$ 500,00 e R$ 420,00 para as esposas. O valor deverá ser

depositado na conta nº 2.139-4, Operação 003, Caixa Econômica Federal, Ag. 1041. Os que

chegarem antes ou sair depois das datas da Assembleia, deverão acertar diretamente com a

casa eventual diferença.

Pedimos aos participantes que tragam algo de sua região para partilhar com os demais na

noite cultural.

•Em vista da proximidade do Aeroporto, o translado entre o Aeroporto e o local da

Assembleia deverá ser providenciado pelos próprios participantes. Valor de taxi ou Uber em

torno de R$ 20,00.

•Trazer apenas material de higiene pessoal. Os demais itens são fornecidos pela casa.

•Trazer túnica, estola roxa, liturgia das horas

•Brasília (DF), 12 de setembro de 2018.

•Diácono Antonio Heliton Alves

Secretário da CND

•Diácono Zeno Konzen

Presidente da CND
Fonte: Site CND
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Formar assembleia já é celebrar

•Frei Alberto Beckhäuser, OFM

•O Povo de Deus é reunido para celebrar

a Obra da Salvação e glorificar a Deus. A

própria reunião da assembleia já faz parte

da celebração. Quem reúne a assembleia

é o próprio Deus através de sua Palavra.

Deus convoca seu povo, reunindo-o em

torno da Palavra e o povo, por sua vez,

ouve a Palavra, acolhe-a no seu coração

e responde a ela na própria Liturgia e na

vida.

•Quando os cristãos se reúnem em

assembleia torna-se presente o próprio

Cristo Jesus que veio reunir o povo

disperso. Dito em outras palavras: Os que

crêem em Cristo constituem a Igreja, o

Corpo místico de Cristo, cabeça e

membros. Forma-se a Igreja, o

sacramento do Povo de Deus. A palavra

Igreja vem de Ecclesia que, em grego,

significa o chamado do alto. Igreja

significa o Povo convocado e reunido por

Deus.

•A ação comunitária de reunir-se em

•assembleia celebra o Cristo que veio

reunir a todos. São Paulo diz: “Deu-nos a

conhecer o mistério de sua vontade,

conforme o beneplácito que em Cristo se

propôs, a fim de realizá-lo na plenitude

dos tempos: unir sob uma cabeça todas

as coisas em Cristo, tanto as que estão no

céu com as que estão na terra” (Ef 1,9-

10).

•Lembrando o Cristo que veio congregar a

todos na unidade, a assembleia torna

presente o Cristo. Assembleia gera o

Corpo de Cristo, Cabeça e membros. É

sinal de toda a humanidade unida em

Cristo Jesus. É a Palavra, o Verbo de

Deus se tornando visível.

•Esta assembleia congregada em Cristo,

por sua vez, é sinal da comunhão plena

de todos em Cristo no fim dos tempos. Eis

a dimensão profética da assembleia cristã.

•Reunir-se em assembleia constitui,

portanto, um ato de culto ao Pai, por

Cristo, na força do Espírito Santo. Tem

caráter religioso, constitui uma oração.
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•Oração, comunicação com

Deus, não por palavras, mas

pela ação, ouvindo a voz de

Deus pela fé que convoca a

todos para comemorar a

obra da salvação e dela

participar. Já faz parte do

mistério celebrado pela

assembleia. Ela constitui um

sinal sensível e significativo

da própria Igreja, em todas

as suas dimensões: a de

comunhão e participação, a

missionária, a catequética, a

celebrativa, a ecumênica e

de diálogo religioso e a

sócio-transformadora. Toda

ela já é realidade e ao

mesmo tempo profética ou

prefigurativa da comunhão

de todos em Cristo Jesus.

•Esta comunhão de todos em Cristo e por Cristo é expressa logo na abertura da celebração

feita em Nome da Santíssima Trindade e na saudação inicial que mergulha a assembleia no

mistério da Trindade, pois, como diz o Vaticano II, “a Igreja toda aparece como ‘o povo de

Deus reunido na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (cf. LG 4): A graça de Nosso

Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam convosco.

Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste momento a assembleia está

constituída.

•Desta realidade da assembleia reunida na Trindade Santa, devemos tirar algumas

conclusões. Primeiro, não se deve chegar tarde nos atos litúrgicos da Igreja. A assembleia

está mergulhada no mistério da Trindade Santa. Quem chega tarde, desmergulha a

assembleia do mistério. Torna-se um ruído que machuca o Corpo de Cristo. Torna-se um

corpo estranho que distrai os que já se encontram em clima de devoção e oração. Claro que

pode haver exceções, mas que, então a pessoa permaneça discretamente em lugar que não

chame a atenção à sua presença, evitando perturbar a comunhão reinante. Segundo, é

preciso acreditar e viver realmente como um ato celebrativo a ação de se dirigir para a igreja

convocado pela fé, quem sabe pelos sinos. Enfim, não sendo a assembleia litúrgica um mero

encontro social, importa que as pessoas se dirijam à igreja, em clima de fé, de silêncio, de

compenetração, pois, vão tornar o Cristo presente e atuante pelo próprio fato de se

constituírem em assembleia.

•Fonte: http://franciscanos.org.br/?p=114749

Formar assembleia já é celebrar
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Diocese de Nova Iguaçu

Solenidade de posse de Dom Gilson Andrade da Silva

•Aconteceu no dia 01 de setembro, na Diocese de Nova Iguaçu, a solenidade de posse do

ofício de Bispo Coadjutor de Dom Gilson Andrade da Silva. Estiveram presentes vinte bispos,

dentre eles o Arcebispo de Salvador Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, S.C.J, o Arcebisto

do Rio de Janeiro, Cardeal Dom Orani Tempesta, O Cist., o bispo da Diocese de Nova Iguaçu,

Dom Luciano Bergamin, CRL, mais de 150 padres, diáconos, leigos, religiosos, lideranças da

diocese, amigos além de todo o povo de Deus.

•Veja alguns momentos da celebração.

•Fotos: Facebook Diocese de Nova Iguaçu (Pascom diocesana)
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Diocese de Nova Iguaçu – Posse de Dom Gilson Andrade da Silva
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Diocese de Nova Iguaçu – Posse de Dom Gilson Andrade da Silva
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Diocese de Nova Iguaçu – Posse de Dom Gilson Andrade da Silva
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Diocese de Petrópolis – Curso de Atualização

•Aconteceu no dia 01 de setembro, na Diocese de Petrópolis, o curso de atualização para os

Diáconos Permanentes. O tema principal foi “Direito Canônico”, que foi apresentado pelo Prof.

ME Pe. Adenilson Silva Ferreira. Na parte da tarde foram apresentados os temas “O ano do

leigo” pelo leigo consagrado, Willians Silva e “A síndrome de Gournaut e Saúde Mental” pelo

psicólogo Carlos Roberto Tavares.

Diocese de Petrópolis – Leitorato e Acolitato

•No dia 08 de setembro, os candidatos ao diaconado permanente da Diocese de Petrópolis,

receberam os ministérios de Leitor e de Acólito. A Santa Missa foi presidida por Dom Gregório

Paixão, OSB e concelebrada por diversos sacerdotes. Estiveram também presentes alguns

diáconos. Os candidatos da 5ª turma receberam o ministério de leitor e os candidatos da 4ª

turma receberam o ministério de Acólitos.
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Diocese de Petrópolis – Leitorato e Acolitato



Notícia

14

Diocese de Petrópolis – Aniversário de Ordenação

•No último dia 16 de setembro a 2ª turma de Diáconos Permanentes da Diocese de Petrópolis

completou seu 1º ano de ordenação. Para celebrar este momento, os Diáconos participaram

da Santa Missa que foi celebrada na Catedral de São Pedro de Alcântara. Abaixo algumas

fotos deste momento de ação de graças e jubilo.
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Diocese de Petrópolis – Aniversário de Ordenação

Fotos: Pascom Catedral de Petrópolis
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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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A CRD Leste 1 utilizará este espaço no Diaconio para estar divulgando a todo o nosso

regional a prestação de contas.

Ano 2018

Agosto 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

Dia Histórico Entrada Saída Saldo

01/ago Saldo em Caixa 16.371,31

03/ago Tarifa Conta Certa 212,25

15/ago UBER para Macaé - Local do Retiro dos Diáconos

Ida e Volta - Valor R$ 726,10 - 145,22 = R$ 580,99 580,99

15/ago UBER - Diac Adahil - Casa / Nova Iguaçu e Rio / Casa 108,00

15/ago Lanches Ida e Volta na Estrada 78,00

31/ago Contribuição - Diocese de Petrópolis - Jan. a Jun 2018 R$ 1.351,00

Volta Redonda e B. Pirai - Janeiro 2018 R$ 167,45 ,

Volta Redonda e B. Pirai - Fevereiro 2018 R$ 167,45 ,

Diac. Cezar Bahia - Ano 2018 R$114,45

Nova Iguaçu, Maio a Julho 2017 R$ 711,52 

Volta Redonda e B. do Pirai - Março 2018 R$ 167,45 =

Valor total do Repasse para CND em 31/08/18 2.679,30

Total de entrada e saída 0,00 3.658,54

Saldo + entrada - saída 12.712,77

Mês de Agosto de 2018

Repasse para CND



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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