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Papa Angelus: A fé autêntica e madura é capaz de iluminar as muitas 
"noites" da vida
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•Francisco: "quem confia em Deus sabe
bem que a vida de fé não é algo estático,
mas é dinâmica: é um caminho contínuo,
para ir para etapas sempre novas, que o
próprio Senhor indica dia após dia.
•Silvonei José - Cidade do Vaticano
•O Papa Francisco rezou ao meio-dia
deste domingo (11/08) o Angelus com os
milhares de fiéis e peregrinos reunidos na
Praça São Pedro.

•Na sua alocução que precedeu a oração
mariana o Santo Padre citou a página
evangélica do domingo na qual Jesus
chama os seus discípulos à vigilância
constante para captar a passagem de
Deus na própria vida, porque Deus
continuamente passa na nossa vida.

•Francisco sublinhou que “a verdadeira fé
abre o coração ao próximo e encoraja a
comunhão com os irmãos, especialmente
com aqueles que estão na necessidade”.
Chamou então a atenção a todos os fiéis
que se professam cristãos que "ninguém
pode retirar-se intimamente na certeza da
sua própria salvação, desinteressando-se
dos outros”.
•O Pontífice exortou "a não criar raízes em

cômodas e tranquilizadoras habitações,
mas abandonar-se com simplicidade e
confiança à vontade de Deus, que nos guia
para a próxima meta.
•“O Senhor sempre caminha conosco e
tantas vezes nos pega pela mão, para nos
guiar, para não errarmos neste caminho
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tão difícil. De fato, quem confia em Deus sabe bem que a vida de fé não é algo estático, mas
é dinâmica: é um caminho contínuo, para ir para etapas sempre novas, que o próprio Senhor
indica dia após dia. Porque Ele é o Senhor das surpresas, o Senhor das novidades, mas das
verdadeiras novidades”.
•E depois - continuou Francisco - nos é pedido para mantermos as "lâmpadas acesas" para
sermos capazes de iluminar a escuridão da noite. Somos convidados, isto é, a viver uma fé
autêntica e madura, capaz de iluminar as muitas "noites" da vida. “E sabemos, todos nós
tivemos dias que eram verdadeiras noites espirituais”. "A lâmpada da fé precisa ser
alimentada continuamente, com o encontro coração a coração com Jesus na oração e na
escuta da sua Palavra".
•O Papa recordou então o que já dissera várias vezes: "carreguem sempre com vocês um
pequeno Evangelho no bolso, na bolsa, para o lê-lo. É um encontro com Jesus, com a
Palavra de Jesus. Esta lâmpada do encontro com Jesus na oração e na sua Palavra nos é
confiada para o bem de todos". E sublinhou: “é uma fantasia crer que alguém possa iluminar-
se de dentro. Não, é uma fantasia”.
•Francisco disse ainda que Jesus, para nos fazer compreender a atitude de espera, conta a
parábola dos servos que esperam o retorno do patrão quando regressa de um casamento,
apresentando assim outro aspecto da vigilância: estar prontos para o encontro último e
definitivo com o Senhor. Cada um de nós vai se encontrar com Ele naquele dia do encontro.
Cada um de nós tem a sua própria data para o encontro final.
•O Papa observou que "a vida é um caminho em direção à eternidade; por isso, somos
chamados a fazer frutificar todos os talentos que temos, nunca esquecendo que não temos
aqui a cidade estável, mas estamos à procura da cidade futura". Nesta perspectiva o Pontífice
concluiu, "cada momento se torna precioso", com vista a "construir um mundo mais justo e
fraterno".
•https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-08/papa-angelus-a-fe-autentica-e-madura-capaz-de-iluminar.html

Papa Angelus: A fé autêntica e madura é capaz de iluminar as muitas 
"noites" da vida

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-08/papa-angelus-a-fe-autentica-e-madura-capaz-de-iluminar.html
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Ação de Graças
Frei Alberto Beckhäuser, OFM
•Falando sobre o Sacrossanto Mistério de
Eucaristia a Sacrosanctum Concilium do
Vaticano II ensina que a Missa é
“Sacrifício Eucarístico do Corpo e Sangue
de nosso Salvador” (cf. SC 47).

•“Por ele, perpetua pelos séculos, até que
volte, o Sacrifício da Cruz, confiando
destarte à Igreja, Sua dileta Esposa, o
memorial de Sua Morte e Ressurreição”

(SC 47). Portanto, sacrifício de ação de
graças, perpetuação do Sacrifício da Cruz
e memorial de Sua Morte e Ressurreição.
•O que é mesmo ação de graças? São
Paulo diz que devemos em tudo dar
graças, pois esta é a vontade de Deus a
vosso respeito, em Cristo Jesus (cf. 1Ts
5,18). Ação de graças, oração eucarística
ou, simplesmente, eucaristia é a tradução
da palavra hebraica berakah.
•Para compreendermos o que
seja berakah ou ação de graças, convém
recorrermos a uma passagem do livro do

•Gênesis. No capítulo 24 lemos uma
página onde encontramos uma oração
eucarística.

•Sara havia morrido. Abraão, avançado
em idade, preocupado com o futuro de
seu filho Isaac, pediu, ao servo mais
antigo da casa que fosse à terra dos seus
antepassados buscar uma jovem que se
tornasse esposa do seu filho Isaac. O
servo partiu com as mãos cheias das
riquezas de Abraão. Mas, como haveria
ele de reconhecer a jovem que fosse a
escolhida? Pediu, então, que Deus lhe
manifestasse a sua bondade,
apresentando-lhe um sinal pelo qual
reconhecesse a donzela. O sinal
aconteceu: a jovem dando de beber do
seu cântaro ao servo e a todos os
camelos.
•Qual a reação do servo de Abraão diante
da manifestação da bondade de Deus? “O

servo inclinou-se diante do Senhor.
“Bendito seja, exclamou ele, o Deus de
Abraão, meu senhor, que não faltou à sua
bondade e à sua fidelidade. Ele conduziu-
me diretamente à casa dos parentes de
meu senhor” (Gn 24,26-27). Eis uma ação
de graças, uma oração eucarística
ou berakah.
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•Ela consta dos seguintes elementos. Antes de tudo, temos um fato maravilhoso, uma
bênção, um benefício, uma graça alcançada, manifestação da bondade de Deus. Depois,
a admiração. O servo se inclina diante do Senhor. Esta admiração manifesta-se
pela exclamação-aclamação: “Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, meu senhor”. Segue-
se o motivo, ou a razão da admiração e da exclamação. “Ele não faltou à sua bondade e à
sua fidelidade”. Proclama, então, o fato, narra o acontecido, o benefício, a bênção recebida.
•Temos, pois, o fato maravilhoso, a admiração, a exclamação-aclamação e a proclamação
dos benefícios recebidos. Na ação de graças temos, em geral, ainda o pedido, para que Deus
renove suas maravilhas, e o louvor final. Uma oração com tais elementos é
chamada berakah e, em português, ação de graças ou oração eucarística, ou, simplesmente,
eucaristia. Berakah significa ao mesmo tempo louvor, bendição, elogio, agradecimento,
reconhecimento e confissão. Constituem atitudes fundamentais do ser humano diante do
Deus Criador e Pai cheio de bondade.

•A Oração eucarística da Missa compreende todos esses elementos, sendo que o fato
maravilhoso é o mistério pascal de Cristo, a máxima bênção de Deus à humanidade. Temos
nela a admiração que brota da apresentação dos dons, a narração do fato maravilhoso, a
Morte e Ressurreição do Senhor e o pedido para que Deus renove suas maravilhas em favor
da humanidade. E tudo se conclui com o louvor final: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória, agora e
para sempre. Amém.

Ação de Graças

https://franciscanos.org.br/vidacrista/especiais/gotas-de-liturgia/
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Dia 10 de Agosto – Dia de São Lourenço, Dia do Diácono
•No último dia 10 de Agosto, nas diversas Dioceses, Arquidioceses do Brasil foram celebradas
a Santa Missa em ação de graças pelo dia do Diácono. No Regional Leste 1 também foram
celebradas a Santa Missa. Abaixo algumas fotos.

Diocese de Nova Iguaçu
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Dia 10 de Agosto – Dia de São Lourenço, Dia do Diácono
Arquidiocese do Rio de Janeiro
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Dia 10 de Agosto – Dia de São Lourenço, Dia do Diácono
Diocese de Nova Friburgo
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Dia 10 de Agosto – Dia de São Lourenço, Dia do Diácono
Diocese de Duque de Caxias
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Dia 10 de Agosto – Dia de São Lourenço, Dia do Diácono
Diocese de Petrópolis
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Dia 10 de Agosto – Dia de São Lourenço, Dia do Diácono
Diocese de Volta Redonda/Barra do Piraí
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Diocese de Barra do Piraí / Volta Redonda
Diáconos Permanentes celebram dia do Padroeiro

•No dia 10 de agosto, os diáconos permanentes e suas esposas celebraram o dia de São
Lourenço, padroeiro dos diáconos, na comunidade São Caetano, da paróquia de São
Sebastião, em Resende. A ideia foi realizar um dia de missão pelo bairro, fazendo visitas
missionárias às famílias. A missão começou pela manhã com o café e terminou com a Santa
Missa à noite, presidida pelo bispo diocesano, dom Luiz Henrique.
•Durante o dia, cada diácono e sua esposa ficaram responsáveis por visitar seis casas,
aproximadamente 80 casas foram visitadas. Viveram momentos de muita espiritualidade,
onde os fiéis visitados puderam conversar sobre suas dores, alegrias e a esperança de dias
melhores confiantes em Cristo. "Fomos recebidos de uma forma muito calorosa e acolhedora
por todos", afirma o diácono, José Márcio. "Nesse dia pudemos recordar o exemplo e
testemunho de São Lourenço e incentivar a caminhada de fé dos diáconos da diocese", diz
dom Luiz.
•Para o ano de 2020, o propósito é manter esse dia de missão, dessa vez em outra paróquia,
no sentido de levar o Cristo Jesus, aquele que veio para servir e não para ser servido .
•Saímos com o coração cheio de carinho e esperança, e ao mesmo tempo sabendo que no
modelo de São Lourenço, nosso mártir, podemos levar um pouco desse Cristo acolhedor e
servo que vai de encontro à todos, sem fazer distinção", comenta José Márcio.

Fonte: http://diocesevr.com.br/noticia/3183/diconos-permanentes-celebram-dia-de-padroeiro

https://www.facebook.com/diocesededuquedecaxias/
http://diocesevr.com.br/noticia/3183/diconos-permanentes-celebram-dia-de-padroeiro
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Diocese de Petrópolis – Ordenação Diaconal

Fonte: https://www.facebook.com/diocesededuquedecaxias/

https://www.facebook.com/diocesededuquedecaxias/
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2º Curso para Diáconos Permanentes

Contribuição: Diácono Anselmo Andrade

2º CURSO DIÁCONOS PERMANENTES
“Batizados e enviados: A Igreja de Cristo em missão no mundo”.

Brasília, de 09 a 13 de setembro de 2019.

Prezados diáconos permanentes,

O Centro Cultural Missionário (CCM), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e
as Pontifícias Obras Missionárias promovem de 09 a 13 de setembro o 2º Curso de
Formação Missionária para Diáconos Permanentes.
Batizados e enviados: A Igreja de Cristo em missão no mundo é o tema do curso que levará
os participantes a refletir a identidade, vocação e missão do Diácono Permanente a partir da
sua dimensão pneumatológica para uma Igreja em saída missionária.
“O diácono é o guarda do serviço na Igreja. […] Vós sois os guardas do serviço na Igreja: o
serviço à palavra, o serviço no altar, o serviço aos pobres. E a vossa missão, a missão do
diácono, e o seu contributo consistem nisto: em recordar a todos nós que a fé, nas suas
diversas expressões — a liturgia comunitária, a oração pessoal, as diversas formas de
caridade — e nos seus vários estados de vida — laical, clerical, familiar — possui uma
dimensão essencial de serviço: o serviço a Deus e aos irmãos” (Papa Francisco, 25 de março
de 2017).

As funções dos diáconos são marcadas pelo “caráter de sacramento da caridade de Cristo
preferencialmente aos pobres e excluídos” (Diretrizes para o Diaconato Permanente da Igreja
no Brasil, nº 48). A primeira missão do diácono é a caridade: “Ele é apóstolo da caridade com
os pobres, envolvido com a conquista de sua dignidade e de seus direitos econômicos,
políticos e sociais. Está próximo da dor do mundo. Deixa-se tocar e sensibilizar pela miséria e
pelas provações da vida” (Diretrizes, n. 58).
É dentro deste espírito que pensamos em oferecer esta formação buscando corresponder ao
grande desejo do Papa Francisco de sermos uma Igreja cada vez mais defensora da vida,
servidora e missionária.

Fraternalmente em Cristo,

Dom Odelir José Magri
Diretor Presidente do Centro Cultural Missionário
Bispo de Chapecó, SC e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a
Ação Missionária e Cooperação Intereclesial

Pe. Jaime Luiz Gusberti 
Secretário do CCM
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OBJETIVO GERAL
Refletir sobre a identidade, vocação e missão do Diácono Permanente a partir da sua
dimensão pneumatológica para uma Igreja em saída missionária.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Desenvolver uma reflexão sobre a diaconia e o diaconato no ser e na missão da Igreja;
2. Apresentar os elementos da Pneumatologia no ministério diaconal (sacramentalidade do
diaconato);
3. Aprofundar o apelo de conversão pessoal e pastoral de Aparecida e do Magistério do Papa
Francisco para uma Igreja em saída missionária, com ênfase no ministério do Diácono
Permanente;
PÚBLICO
Diáconos Permanentes já ordenados.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. A diaconia na Igreja;
2. O diaconato permanente: Teologia e Dimensão pneumatológica;
3. O diaconato em saída missionária (ministério da novidade).
METODOLOGIA
1. Exposição oral dos temas;
2. Leitura e discussão de textos.
3. Trabalhos em grupo.
4. Plenárias.
ASSESSORIA
A assessoria do encontro será do Diácono Luciano Santana, graduado em Teologia pelo
Centro Universitário Claretiano de Batatais (2014) e mestrado em Teologia Sistemática pela
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2017). Atualmente é coordenador arquidiocesano
de pastoral da Arquidiocese de Vitória da Conquista – BA com experiência na área Diaconato
e missão, Eclesiologia, Pastoral Urbana e Ministérios, com ênfase em Teologia Sistemática.
DATA E LOCAL
A Semana será realizada de 09 a 13 de setembro de 2019, no Centro Cultural Missionário da 
CNBB, SGAN 905 Conj. “C” – Brasília, DF – Fone: (61) 32743009.
INSCRIÇÕES
Poderão ser efetuadas pela internet através do website: www.ccm.org.br. O valor do curso é
de R$ 750,00. Nesta taxa estão inclusas formação, alimentação e hospedagem. O número de
vagas é de 45 pessoas.
OBS: Não disponibilizamos transporte e nem passeio pela cidade de Brasília.
Pela compreensão, agradecemos.

CUSTO TOTAL DO CURSO: R$ 750,00 – Ver maiores detalhes no site: www.cmm.org.br
Ficha de Inscrição no Site.

2º Curso para Diáconos Permanentes

http://www.cmm.org.br/


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 a partir de 2019 : R$ 19,96 # # #    

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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