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Reapresentação 
 

     Eis o nosso Diacônio: informativo dos 

diáconos do Leste-1! Depois de um longo 

silêncio ressurge querendo ser uma 

homenagem aqueles que desde o início em 

2001 lançaram as sementes e viram nascer a 

Comissão Regional dos Diáconos  do Leste-1 = 

CRD Leste-1.  Repaginado, colorido, on-line, 

etc. Tudo com único objetivo que é contribuir 

para articulação dos diáconos que no estado do 

Rio de Janeiro também querem servir à 

humanidade, à Igreja, aos nossos bispos, aos 

necessitados e excluídos da mesa em qualquer 

situação  para que recuperem a cidadania de 

filhos de Deus.  Será um instrumento simples, 

no mínimo mensal, com a dedicação 

apaixonada dos jovens diáconos da Diocese de 

Petrópolis e seu bispo Dom Gregório Paixão 

OSB. Esperamos receber contribuição de todos 

os diáconos, esposas e familiares para que o 

comunicativo cumpra o seu “papel” ainda que 

virtual. Contando com a oração o nosso  

abraço.  

27.   No contexto da ministerialidade da Igreja e, 

mais especificamente, no âmbito do ministério 

ordenado, o diácono define-se como 

sacramento de Cristo Servo e como expressão 

da Igreja servidora”. (Diretrizes Diác. Permanente) 
 

Diác. Enio Costa Ferreira – Presidente CRD Leste-1. 

Convocação 

     Estamos com 11 anos de Regional e 

nunca tivemos um Diretório, Anuário ou 

instrumento similar que nos ajudassem a 

nos comunicarmos, nos entendermos  e 

nos conhecermos como regional. Estamos 

desde 2011 solicitando aos irmãos e 

dioceses que nos enviem seus dados. 

Aguardaremos até 30 de novembro/2013 

os dados dos irmãos e pedimos a caridade 

de todos em informar  os irmãos diáconos 

falecidos e suas esposas com endereço. 

Mesmo que não tenhamos todos os dados 

gentileza informar os dados existentes. Em 

próximos números faremos acertos e 

completaremos os dados; não podemos 

ficar sem fazermos nada.  Enviar os dados 

para: 
 

Diác. Joáo B. - diacjbmello@yahoo.com.br 

Diác. Enio - eniocferreira@petrobras.com.br 

 

     Necessitamos para produção e 

impressão do Diretório dos Diáconos do 

Leste 1, de informações atualizadas de 

todos os diáconos de cada diocese com os 

seguintes dados: 
 

1- Nome completo do Diácono – 

2- Nome da esposa –  

3- Data de Nascimento –  

4- Data de Matrimônio –  

5- Data de Ordenação – 

6- Bispo Ordenante –  

7- Lema de ministério –  

8- Endereço – Telefone –  

9- E-mail – 
 

Diác. Enio Costa Ferreira – Presidente CRD Leste-1 
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“Papa Francisco exorta os fiéis a escutarem a voz de Deus.  

entendeu que Deus o chamava e não fugiu. Se 

aproximou, curou suas feridas com óleo e vinho, 

colocou o homem em seu cavalo, levou-o a seu 

albergue e cuidou dele. Perdeu toda a sua noite”. 

O Santo Padre explicou então que Jonas, o 

sacerdote e o levita fugiram de Deus porque seus 

corações estavam fechados, não podiam ouvir 

sua voz. Ao contrário, um samaritano que 

passava ‘viu e teve compaixão’: tinha o coração 

aberto, era humano. Jonas, disse o Papa, queria 

escrever a própria história, bem como o sacerdote 

e o levita. Já o pecador deixou que Deus a 

escrevesse. 

“Agora eu me pergunto e pergunto a vocês: nós 

deixamos que nossa vida seja escrita por Deus ou 

queremos nós escrevê-la? Somos dóceis à 

Palavra de Deus? Temos capacidade para 

encontrar a Palavra de Deus na história todos os 

dias, ou não deixamos que a surpresa do Senhor 

nos fale?” 

Francisco concluiu pedindo que todos possam 

ouvir a voz do Senhor, a Sua voz, que diz “Vá e 

faça assim!”. 
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“Deixemos que Deus escreva a nossa vida”. 

Esta foi a exortação do Papa aos fiéis na Missa 

celebrada dia, 7 de outubro, na Casa Santa 

Marta. O Santo Padre deu destaque às figuras 

de Jonas e do Bom Samaritano. 

“Jonas serviu o Senhor, rezou muito e fez o 

bem, mas quando o Senhor o chamou, ele fugiu. 

Ele tinha a sua história já escrita e não queria 

ser incomodado. O Senhor o enviou a Nínive e 

ele tomou um navio para a Espanha, fugindo do 

Senhor”, começou o Papa em sua homilia. 

Ele explicou que é uma tentação cotidiana fugir 

de Deus, não sentir sua proposta no coração e 

ignorar seu convite. Francisco citou o episódio 

do sacerdote que passava pela rua e viu um 

homem moribundo, jogado no chão. Para não 

chegar tarde à Missa, o padre continuou seu 

caminho, sem ouvir a voz de Deus que falava 

com ele ali. 

Em seguida, Francisco recordou o levita que 

também passou e ignorou o homem, temendo 

que este fosse morto e ele fosse obrigado a 

testemunhar diante do juiz. “Ele também fugiu 

da voz de Deus”, disse o Papa, acrescentando 

que somente teve a capacidade de entender a 

voz de Deus aquele que fugia constantemente 

dele: o pecador, o samaritano que mesmo 

afastado de Deus, ouviu a sua voz e se 

aproximou.  

“O samaritano não era acostumado a práticas 

religiosas, à vida moral, mas, todavia, ele  
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Diác. Vinícius Nelson Garcia de Souza 

     Nascido em 19-3-35 - Casado com Maria Thereza Fernandes de Souza em 15 de agosto 

de 1959 (54 de casados); Três filhos, Eduardo, Fábio e Guilherme - Nove netos: Mariana, 

Fernanda, Patricia, Debora, Nelson, Thiago, Thomaz, Nina e Theo.  

Congregado Mariano em 1950, Médico Ginecologista-Obstetra formado em 1958 pela Fac. 

Nacional de Medicina (hoje UFRJ), Perito Médico do Tribunal Eclesiástico do Rio de Janeiro, 

Produtor e Apresentador do Programa Vox Ecclesiae - Rádio Catedral, Diretor de Formação 

da Federação das CC.MM. Fundador do 76º Grupo Escoteiro N. Sra. Medianeira, em 1957, 

hoje ainda funcionando no Colégio Marista S. José – Tijuca. 

Diác. Vinícius foi o primeiro presidente eleito da CRD Leste-1. 

     Na oração e nesta recordação histórica agradecemos ao Diác. Vinícius o seu testemunho 

de fé, de vida matrimonial e ministerial e por tudo que, com a Graça de Deus, tem realizado! 

Deus seja amado e louvado por tudo que tem realizado na vida e na família deste nosso 

irmão. Cabe a nós dizer:  

Muito Obrigado Diác. Vinícius! O reconhecimento dos Diáconos do Leste 1. 

Esta coluna quer ser demonstração de Gratidão dos Diáconos do Leste-1 a pessoas 

que no serviço contribuem para a realização da bíblica vocação diaconal.  
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Como se torna efetiva esta vocação? 

     Exercendo o diácono as atividades que  

são inerentes ao seu ministério ordenado. 

     E quais são elas?  Vejamos. 

• Participar nas cerimônias litúrgicas junto 

ao Bispo e ao Presbítero.  

• Administrar o Batismo às crianças e aos 

adultos, participando como assistente da 

Pastoral do Batismo. 

• Conservar e distribuir a Eucaristia, levá-la 

aos enfermos e prepará-los para a recepção 

da Unção dos Enfermos dada pelo 

Presbítero. Levá-la como Viático, expor  e 

dar a Benção do SSmo. Sacramento (cf. 

Can.  943; 910 § 1º; 911 § 2º). Participar e 

auxiliar na direção da Pastoral da Saúde e 

dos Mescs. 

• Assistir os Matrimônios com a devida 

delegação do Pároco, abençoar os esposos 

e conceder aquelas dispensas de 

impedimentos matrimoniais previstas no 

CDC (can. 1111 e 1079, §§ 2º ss). Auxiliar o 

Pároco nos processos de habilitação e na 

Pastoral Familiar, e no aconselhamento de 

casais na sua vida a dois e educação dos 

filhos, aproveitando sua experiência de 

homem casado e também em caminhada 

como dirigente de uma família. 

• Administrar os sacramentais (can 1168). 

• Oficiar exéquias e enterros (can 1176 ss). 

• Celebrar a Palavra de Deus e presidir o 

culto e as Orações dos fiéis (can 899§ 2º e 

1248 §2º). 

• Proclamar as Escrituras ao Povo, 

especialmente o Santo Evangelho, fazer 

homilias e outras pregações, retiros, etc. 

(can 757, 764 e 767) 

A Vocação Diaconal – 1ª parte. 
Por: Diácono Vinicius Nelson Garcia de Souza 

• Dar as bênçãos, tanto constitutivas quanto 

invocativas permitidas pelo Direito 

Canônico. 

• O Diácono pode abençoar: o círio pascal, 

a água batismal, objetos de piedade, 

imagens, terços, túmulos, casas, medalhas, 

veículos, os frutos e o pão: pode dar a 

benção aos comungantes, após a Santa 

Comunhão; a benção nupcial etc...(can 

1169§ 3º; 943 e outros). 

• Pode ainda desenvolver atividades 

administrativas e de caridade, participando 

dos Conselhos Econômicos e Pastorais, 

serviço social, e como promotor do 

apostolado dos leigos.  

• Ele é em especial o amigo fraterno do 

padre, o “amigo de fé”  em sua solidão. A 

família do diácono pode ser a segunda casa 

do Pároco e de seus vigários paroquiais. 

• Não é um “sacristão de luxo” ou “padre 

reserva” ou “super leigo” mas exerce um 

ministério ordenado, que imprime um 

caráter indelével,  com carisma próprio de 

serviço, serviço este exercido na Palavra, 

na Liturgia e especialmente na Caridade. 

Continua no próximo informativo 
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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 ANUAL por diácono: R$ 176,28     =   sendo 50% para CRD e  50% para CND. 

Opção:  1º Semestre é R$ 88,14  +  2º semestre è R$ 88,14.  Efetuar o depósito até 

Dezembro  

Envie Comprovante Pagamento p/ e-mail: jose.soares@light.com.br ( Diác. Jose Eduardo 

– Tesoureiro) 

Para Identificação dos Diáconos das Dioceses a cada deposito deverá ser acrescido ao 

valor depositado os centavos de acordo com a Codificação abaixo: 

Informando sobre a contribuição de cada Diácono para CRD Leste-1 e CND 

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 237  BRADESCO   -    AGENCIA  0814 -1   -   CC 074314-3                 

FAVORECIDO : MITRA COM REG DOS DIAC DO LESTE 1 -  CNPJ 33593575/0001-14 


