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Foto Cristo: Nilo Lima 

•E lembremos: ainda temos alguns dias para completar nossa preparação para celebrar na 

liturgia o nascimento de Jesus nosso Salvador! Os últimos dias do tempo do advento  -  de 

17 a 23 de dezembro - são um convite a nos aproximarmos mais e melhor daquele que já 

veio, continua vindo a cada dia e virá nos fins do tempo para arrematar toda obra. Que o 

Senhor nos encontre vigilantes no serviço e com lâmpadas acessas para garantir ação de 

graças pelo encontro definitivo. 

•Preparemo-nos na oração e com coração abertos para celebrar o Natal de Jesus que veio 

para todos na simplicidade de Belém.  Feliz conclusão do tempo de Advento!  

•O Tempo do Natal de Jesus precisa nos encontrar mais abertos para as novidades de Deus 

na história, afinal Deus se tornou a grande surpresa  para a humanidade perdida nas 

sombras e sendo luz veio clarear toda humanidade.  O nascimento de Jesus em Belém 

alimente  esperança todos que aceitam nascer de novo para que o mundo seja melhor.  

Possamos todos nos encontrar com Ele nos diferentes nascimentos que a história nos 

possibilita!  

•O grande encontro de Deus com a humanidade aconteceu a partir da pessoa de Jesus, 

onde Deus se tornando gente escolheu um jeito simples de dialogar e se encontrar com o 

humano e inaugurar de modo definitivo  a cultura do encontro. Natal é encontro de Deus 

com a humanidade, por isso os humanos precisam se encontrar com Deus.  Deus se 

humanizou em Jesus ! Tornemo-nos mais humanos em Jesus, para que possamos também 

nos divinizar com Ele. 

•As ceias de natal, mesa farta, nos ajudem a incluir aqueles que tem fome de Deus e 

solidariedade.   

•Feliz Natal de Jesus! Feliz Encontro !  Feliz nascimento humanizado! Feliz tempo natalino! 

•Diác. Enio Costa Ferreira 

•Presidente CRD Leste 1 

•Editorial 

•Continuemos  agradecimentos por mais um ano vivido na graça 

de Deus!  

•E tem mais: em nossa cultura o mês de dezembro é sempre 

um mês de muita festa: Imaculada Conceição, início do verão, 

Natal de Jesus, férias, praias...  somos normais e temos motivos 

suficientes para nos alegrar. Só o fato de chegarmos ao fim de 

mais um ano já é bom demais! 

Editorial 
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Não estão excomungados, é verdade. Mas não podem 

ser padrinhos de batismo, não podem ler a leitura na 

Missa, não podem dar a comunhão, não podem 

ensinar catequese, há cerca de sete coisas que eles 

não podem fazer. É como se tivessem sido 

excomungados! Precisamos abrir um pouco mais as 

porta”. 
 

“Por que não podem ser padrinhos? ‘Não, olha, que 

testemunho vão dar ao afilhado’. Testemunho de um 

homem e uma mulher que lhe digam:  

‘Olhem, querido, eu errei, eu patinei neste  

ponto, mas acredito que o Senhor me ama, 

quero seguir o Senhor, o pecado não me 

venceu , mas eu sigo adiante’. Mais  

testemunho cristão que esse?”, perguntou Francisco. 
 

“Quando vem um destes políticos corruptos que temos 

para ser padrinho e está bem casado pela Igreja, você 

o aceita? E que testemunho vai dar ao afilhado? 

Testemunho de corrupção? Ou seja, temos que voltar 

a mudar um pouco as coisas...”, explicou o Pontífice à 

jornalista Elisabetta Piqué. 
 

•Colaboração: Diác. Vinícius – Arq. Rio de Janeiro 

Em entrevista Papa Francisco afirma que divorciados em 

segunda união não estão excomungados 

Vaticano, 08 Dez. 14 / 01:59 pm (ACI/EWTN Noticias).-O jornal argentino La Nación 

publicou neste domingo uma entrevista na qual o Papa Francisco recordou que as 

pessoas divorciadas em nova união não estão excomungadas, e esclareceu que a 

solução pastoral para elas não passa por deixar-lhes receber a comunhão. 
 

Durante a entrevista, o Santo Padre assinalou que esta realidade foi abordada pelos 

bispos reunidos no Sínodo da Família de outubro passado. 

“No caso dos divorciados que voltaram a casar, perguntamo-nos: O que fazemos com eles? 

Quais são as portas que podemos abrir-lhes? E essa foi uma inquietação pastoral: Então 

vão receber a comunhão? Dar-lhes a comunhão não é a solução. Somente isso não é a 

solução, a solução é a integração.  
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Secretário: Diác. João Batista Melo - diacjbmello@yahoo.com.br 

Tesoureiro: Diác. José Eduardo Soares – jose.soares@light.com.br 
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      O Natal costuma ser sempre uma ruidosa 

festa; entretanto se faz necessário o silêncio, 

para que se consiga ouvir a voz do Amor. 

 

      Natal é você, quando se dispõe, todos os 

dias, a renascer e deixar que Deus penetre 

em sua alma. 

 

      O pinheiro de Natal é você, quando com 

sua força, resiste aos ventos e dificuldades 

da vida. 

 

      Você é a decoração de Natal, quando 

suas virtudes são cores que enfeitam sua 

vida. 

 

      Você é o sino de Natal, quando chama, 

congrega, reúne. 

 

      A luz de Natal é você quando com uma 

vida de bondade, paciência, alegria e 

generosidade consegue ser luz a iluminar o 

caminho dos outros. 

 

    Você é o anjo do Natal quando consegue 

entoar e cantar sua mensagem de paz, 

justiça e de amor. 

 

    A estrela-guia do Natal é você, quando 

consegue levar alguém, ao encontro do 

Senhor. 

Mensagem de Natal – Papa Francisco 

    Você será os Reis Magos quando 

conseguir dar, de presente, o melhor de si, 

indistintamente a todos. 

 

      A música de Natal é você, quando 

consegue também sua harmonia interior. 

 

      O presente de Natal é você, quando 

consegue comportar-se como verdadeiro 

amigo e irmão de qualquer ser humano. 

      O cartão de Natal é você, quando a 

bondade está escrita no gesto de amor, de 

suas mãos. 

 

      Você será os “votos de Feliz Natal” 

quando perdoar, restabelecendo de novo, a 

paz, mesmo a custo de seu próprio sacrifício. 

     

•  A ceia de Natal é você, quando sacia de 

pão e esperança, qualquer carente ao seu 

lado. 

 

      Você é a noite de Natal quando 

consciente,  humilde, longe de ruídos e de 

grandes celebrações, em silêncio recebe o 

Salvador do Mundo. 

 

      Um muito Feliz Natal a todos que 

procuram assemelhar-se com esse Natal. 
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•Papa Francisco completou 78 anos - no dia 17 de dezembro -  

Parabéns! Sabedoria, Saúde e Santidade para governar a Igreja de 

Jesus Cristo! Nós, rezaremos sempre pelo senhor! 

Papa Francisco celebra mais um ano de vida 
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•Considerando que na Assembleia Geral Eletiva, realizada em 27 de setembro de 

2014, no Seminário Paulo VI, Diocese de Nova Iguaçu, após eleição, não houve 

eleitos, convocamos os Diáconos Permanentes do Regional Leste 1 para participar 

da II Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de nova eleição para compor 

a Comissão Regional dos Diáconos do Leste 1 e o Conselho Fiscal. 

 

•A assembleia extraordinária eletiva será realizada no dia 14 de março de 2015, no 

CENFOR – Centro de Formação de Líderes em Nova Iguaçu – RJ das 9 as 13 hs. 

  

•Solicitamos, conforme solicitado no edital da CND, para a X Assembleia Geral 

Ordinária, que os diáconos coloquem em dia suas contribuições. 

Comissão Regional dos Diáconos do Leste 1 - C R D – Leste 1 

II Assembleia Geral Extraordinária 

E d i t a l    d e    C o n v o c a ç ã o 

Nova Iguaçu, 04 de dezembro de 2014. 

  

Dom Luiz Henrique da Silva Brito 

Bispo acompanhante dos Diáconos do Leste 1 

  

 Diác. Enio Costa Ferreira 

Presidente CRD Leste 1 

  

Diác. Paulo Roberto A. Batista 

Vice Presidente CRD Leste 1 

  

Diác. João Batista de Melo 

Secretario CRD Leste 1 

  

Diác. José Eduardo Soares 

Tesoureiro CRD Leste 1 

  

Diác. Edilson Ventura  

Relações Públicas CRD Leste 1 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS – CND 

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO 

X ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS - CND 

 

Conforme Art. 9º § 3º do Estatuto Canônico da COMISSÃO NACIONAL DOS 

DIÁCONOS – CND, convocamos os Diáconos Permanentes do Brasil para participar da X 

Assembleia Geral da Comissão Nacional dos Diáconos que iniciará às 18:00 hs,  do dia 23 (com 

jantar)  e encerrará às 12:00 hs, do dia 26 de abril de 2015 (com almoço), no Seminário Santo 

Afonso – Aparecida SP.  

A Assembleia terá como Tema - O Concílio Vaticano II e os 50 anos de restauração 

do Diaconado Permanente.  E como Lema: Anunciando o Evangelho por todas as cidades (At 

8,40).    

Participarão desta Assembleia, conforme os estatutos canônico e civil da CND,   os 

Diáconos Permanentes do Brasil, que estejam no pleno exercício da Ordem do Diaconado, 

inscritos, e em dia com as suas contribuições junto a CND, aprovado pela respectiva Comissão 

Regional.   

Tendo em vista a limitação do espaço físico, e, conforme Estatuto da CND (Art. 9º § 
5º; C/C o Art. 13 § 1º EC), o número máximo de participantes será de 350 diáconos.  

Esta decisão foi tomada em reunião do Conselho Consultivo da CND, quando ficou 

determinado o número de participantes por cada Regional.    

Nesta Assembleia serão tratados os seguintes temas: 

1. O Concilio Vaticano e os 50 anos da restauração do Diaconado Permanente. 

2. Histórico da restauração do Diaconado no Brasil. 

3. Desafios e perspectivas. 

4. Relatório das atividades e prestação de contas da Diretoria que termina o mandato. 

5. Eleição do Presidente e do Conselho Econômico e Fiscal para o período 2015 a 2019. 

6. Elaboração das metas para o próximo mandato. 

7. Encaminhamento de revisão do estatuto para a assembleia de 2017. 

8. Momento formativo com a comissão litúrgica da CNBB. 

9. Durante a assembleia haverá sorteio de brindes pelo número de inscrição – crachá. 

10. Outros assuntos propostos e aprovados pela assembleia. 

 

 Casos omissos nesta convocação deverão ser tratados conforme capítulo X Art. 29 do 

Estatuto da CND. 

  

Brasília/DF, 18 de Outubro de 2014. 

Diác. Zeno Konzen  -  Presidente da CND 

Diác. José Oliveira Cavalcante  -  Secretário da CND 
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X Assembleia Geral – Ficha de Inscrição 

Notícia 

 

 
COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS 

X ASSEMBLEIA GERAL 

Tema - O Concílio Vaticano II e os 50 anos de restauração do Diaconado 

Permanente 

Lema: Anunciando o Evangelho por todas as cidades (At 8,40) 

23 a 26 de Abril de 2015 - Seminário Santo Afonso - Aparecida-SP 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nº de filiação na CND ___________ 
 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Nome para o Crachá:  _______________________________ 

Esposa vai participar  (  )  Sim – colocar o nome abaixo    (  ) Não 

Nome da esposa se for participar - _______________________________________________ 

Diocese - __________________________________   Regional - _______________________ 

E-mail: ______________________________ Número do RG - _________________________  

Data de nascimento ___________________       Data da ordenação: ____________________ 

Tem dificuldade para subir escadas?   (  ) Sim   (  ) Não. 

Tem dieta?  (  ) Sim - Qual ______________________________________________  (  ) Não.                                 

Meio de transporte -  (  ) Ônibus     (  ) Carro particular 

(  ) Avião - Empresa _____________________ N  do Voo ___________________________  

Dia e hora da chegada _________________    Dia e hora do retorno __________________  

Vai precisar de hospedagem?  (   ) SIM      (  )  NÃO 

A ficha de inscrição, juntamente com o comprovante de pagamento das três diárias, no valor de  
430 Reais para o diácono e 380 Reais para a esposa que vai participar, deverá ser 
encaminhada até o dia 05 de Dezembro de 2014, diretamente com o presidente do seu 
Regional que a  encaminhará para o e-mail -  ahalves@hotmail.com 

 

 Não serão aceitas inscrições após esta data 

 
Conta para depósito - Deposite o valor de R$ 430,00 para o diácono e R$ 380,00 para a esposa na 

conta da CND, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 1041    Operação: 003    Conta: 217-9. 

 

_____________________________           _____________________________ 

Assinatura do diácono                                  Ass. Presidente do Regional 



8 

DIACÔNIO 

50 anos de restauração do Diaconado na Igreja Latina 

Notícia 

Para comemorar os 50 anos de Restauração do Diaconado na Igreja 

Latina, com o concílio Vaticano II, muitos Diáconos do Brasil irão 

participar do Congresso Internacional do Diaconado, em Roma, nos dias 

21 a 25 de outubro de 2015.  

  

Como os diáconos do Centro Oeste já tem organizado um grupo de 

diáconos para as comemorações os presidentes dos regionais do Centro 

Oeste e Leste 1 se unem para tornar a peregrinação mais atraente e 

fraterna.  Entre em contato e faça sua inscrição e negocie os melhores 

planos de pagamento para uma grande peregrinação a Roma no jubileu 

de 50 anos de restauração do diaconado na Igreja Latina. 
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X Assembleia Nacional dos Diáconos do Brasil 

Notícia 

Faça sua inscrição e comprove pagamento das diárias até o dia 

29.12.2014, impreterivelmente. 

Cada regional tem um numero de vagas, na proporção de uma vaga para 

cada dez diáconos. Nosso regional Leste 1, temos 25 vagas que deverão 

ser preenchidas até o dia 29.12.14; Faça sua inscrição,, pagamento e 

envie para os e-mail’s indicados na ficha de inscrição. 

Foi a última reunião do conselho consultivo do ano e da atual diretoria da 

CND, realizada em Recife, Colônia dos Salesianos, nos dia 12, 13 e 14 

de dezembro de 2014.   A principal preocupação foi a organização da X 

Assembleia Geral dos Diáconos, nos dias 23 a 26 de abril de 2015, em 

Aparecida. Outro assunto foi a sustentação econômica da CND e CRD’s. 

A CRD Leste 1 está abaixo  da média na contribuição com o nacional.  

Outro questionamento foi o Conselho Fiscal que durante essa gestão 

funcionou com apenas duas pessoas; não existe conselho fiscal com 

dupla.  A responsabilidade é justa, ética, boa, legítima e legal! 

Ordinário Militar do Brasil 

O secretário da Comissão Nacional dos Diáconos – Diác. Cory, enviou 

comunicado recebido do Bispo Auxiliar do Ordinariato Militar do Brasil: 

Consta no Diretório de Liturgia na página 409 o que se refere ao 

Ordinariato Militar: 

Na página 409 (Regional Centro Oeste) está escrito em negrito “pertence 

a este Regional o Ordinariado Militar do Brasil”. 

Portanto a partir desta data todos os diáconos ligados ao Ordinariado 

Militar farão parte do Regional Centro Oeste independente de onde 

reside.  

Favor informar aos diáconos permanente militares do seu Regional! 
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Convalidação em Teologia 

Notícia 
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Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo 
Do sol nascente ao poente 

cantai, fiéis, neste dia, 

ao Cristo Rei que, por nós 

nasceu da Virgem Maria 

Louvor a vós, o Jesus,. 

que duma Virgem nascestes. 

Louvor ao Pai e ao Espírito 

no azul dos paços celestes. 

(Liturgia das horas) 

A CRD Leste I deseja a você e a todos os seus familiares 

um Santo e Feliz Natal e um Ano Novo repleto das 

bênçãos de Deus. 

Mensagem de Natal da CRD Leste I a todos os Diáconos e familiares 


