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Diocese ganha 16 diáconos permanentes e 
bispo anuncia criação de diaconias

Por: Rafael San - Pascom diocesana - Guarabira, PB

Na noite do dia 22 de abril, sexta-feira, na Catedral de 
Nossa Senhora da Luz, o bispo diocesano da diocese de Guara-
bira, PB, dom Francisco de Assis Dantas de Lucena ordenou 16 
Diáconos Permanentes que estarão a serviço do povo de Deus.
 Foram ordenados: 
* Antônio Firmino dos Santos, João Pereira da Costa e Jo-
sevaldo Belarmino dos Santos, Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe, Guarabira; 
* Antonio Severino de Araújo, João Daniel Silva Sobrinho e 
Geraldo Pereira Leite, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
Alagoinha; 
* Eurípedes Rodrigues da Silva e José Alves Ferreira, Paróquia 
Nossa Senhora da Luz (Catedral), Guarabira; 
* Gilberto Bezerra Braga e Jailson Victor da Silva, Paróquia 
Santíssima Trindade,  Guarabira; 
* Igonaldo Sobral Luna, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 
Pilões;   João Valério da Silva, Paróquia Nossa Senhora do Livra-
mento, Bananeiras; 
* José Xavier de Lima, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Pir-
pirituba; 
* José Barbosa Sobrinho, Paróquia Nossa Senhora  do Rosário 
/ São Sebastião,  Logradouro; 
* Roberto Luiz de Oliveira, Paróquia Nossa Senhora da Boa Via-
gem, Alagoa Grande; 
* Roberto Carlos da Silva,  Área Pastoral Jesus Ressuscitado, 
Guarabira.
 O bispo diocesano anunciou a criação de diaconias ter-
ritoriais e ambientais para o ministério dos novos diáconos perma-
nentes.

Diocese de Franca tem 18 novos 
diáconos permanentes

 O bispo diocesano Dom Paulo Roberto Beloto ordenou no 
último dia 29 de abril, 18 novos diáconos permanentes para o ser-
viço da Igreja. A celebração religiosa foi realizada na Paróquia São 
Benedito em Franca que fi cou lotada de fi éis, convidados e familiares 
dos ordenados. Dom Diógenes da Silva Matthes, bispo emérito de 
Franca concelebrou na solene Eucaristia.
  Após a imposição das mãos do reverendíssimo bispo, os 
diáconos fi caram aptos a ajudar e servir nas paróquias de origem no 
desempenho de várias atividades do sacerdote, sejam elas litúrgicas 
ou pastorais. Estão autorizados a assumir tarefas administrativas, 
fazer batizados, celebrar casamentos e realizar a celebração da pa-
lavra (em que não há consagração). Eles também devem obediência 
ao bispo e utilizam vestes clericais. A acolhida aos novos diáconos 
ocorreu no fi m de semana em diversas paróquias de Franca e região.
  Segue a lista dos diáconos permanentes ordenados:

Alexandre Donizete Ferreira
Amélio Rosa Barbosa Filho
Antônio Chaud
Carlos Alberto de Souza
Cláudio José Soares Araújo
Eberton Pereira
Gabriel Barbosa Melo
Geraldo Bernardes Castro
Hamilton Laurindo da Silva
João Batista Nogueira
José Ronaldo Carrijo
Júlio Cézar Nabes
Leomar Rodrigues Caetano
Marco Antônio dos Santos
Messias dos Reis Albes
Romualdo Domingos Silva Marques
Rubens de Andrade Dias
Sebastião Pazeto Sobrinho

A CND - Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os neo 
diáconos, suas famílias e comunidades.
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Diácono à Serviço da Família, da Vida e da Esperança
 Diácono Zeno Konzen - Presidente da CND

Mensagem do PresidenteMensagem do Presidente

Evangelizar a partir de Jesus Cristo 
e na força do Espírito Santo como 
Igreja discípula missionária, miseri-
cordiosa e profética alimentada pela 
palavra de Deus e pela Eucaristia à 
luz da evangélica opção preferencial 
pelos pobres para que todos tenham 
vida (Jo 10,10) rumo ao Reino defi ni-
tivo. 
Com este espírito a CNNB convocou 
todos os bispos do Brasil para a 54ª 
assembleia geral no Santuário de 
Aparecida, Estado de São Paulo, 
entre os dias 05 e 15 de abril de 
2016. 

 Ainda, se fi zeram presente os cinco organismos de comun-
hão da CNBB, ou seja: CND - Comissão Nacional dos Diáconos do 
Brasil, CNP - Comissão Nacional dos Presbíteros, CRB - Conferência 
dos Religiosos do Brasil, CNIS - Conferência Nacional dos Institutos 
Seculares e CNLB - Conselho Nacional do Laicato. Estes organismos 
foram convidados pela CNBB para participar da assembleia, mas 
com restrição de votar, mas, com direito a voz. 
 Após a Santa Missa diária às 07h30mim, todos se encami-
nhavam para o centro de eventos para os trabalhos do dia. Durante 
todos os dias da assembleia, nós da equipe de liturgia, tivemos muito 

trabalho para que tudo saísse a contento, tendo em vista a importân-
cia para nossa Igreja, da reunião de centenas de bispos sobre o mes-
mo templo celebrando a eucaristia e representando todas as dioceses 
do Brasil. Momento muito lindo e signifi cativo para nossa Igreja. 
 Terminada a assembleia dos bispos pude visitar nosso ir-
mão o diácono José Getúlio do Nascimento da cidade de Cruzeiro 
na diocese de Lorena.  Lá participei da reunião dos diáconos daquela 
diocese, cujo tema era: “Nos caminhos da misericórdia”.  Agradeço ao 
diácono José Getúlio e sua família pela acolhida e hospedagem.
 Na terça voltei à Aparecida para participar do 16º Encontro 
Nacional de Presbíteros que teve como tema “Presbíteros no Brasil: a 
alegria no anúncio do Evangelho” e com o lema “Eis que faço novas 
todas as coisas” (Ap 21,5). Muito me alegrei por participar de um en-
contro com 560 presbíteros, servindo onde é de nossa competência, 
representando todos os diáconos do Brasil. 
 Nas duas assembleias acima que relatadas, tive a preocu-
pação de bem representar o diacônio nacional, conversando com bis-
pos, presbíteros e diáconos que lá estiveram. E, atuando em todos os 
momentos, da melhor maneira possível visando o fortalecimento do 
ministério diaconal em nosso país. 
 Agradeço ainda, a CNBB e a CNP que custearam todas as 
minhas despesas. Com imensa alegria peço a intercessão de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida ao Deus da misericórdia que der-
rame largamente copiosas bênçãos sobre todos os diáconos, pres-
bíteros e bispos de nosso Brasil.

Diácono lança blog sobre 
Liturgia e Direito

 O Diácono Alexandre 
Gruzinski, de Porto Alegre, Rs, está 
organizando um blog na Internet 
sobre Liturgia  e  Direito. "Espero, 
com os textos (e imagens) ali inseri-
dos, transferir aos amigos e colegas 
alguma coisa do que fui aprenden-
do...   deixando-lhes neste mundo 
ao menos alguma coisa, quando eu 
for para o outro, mas que já podem 
ser desfrutados agora".
 "Aos poucos  irei (es-
pero)  aumentando o número e o 
volume de informações. Visitem o 
blog. Já está ali por volta de uma 
dezena de artigos. Colaborem 
comigo dizendo o que poderia ser 
aperfeiçoado", completou o diáco-
no Alexandre.
 Endereço eletrônico: 
https://liturgiaedireito.wordpress.
com/

Retiro dos diáconos permanentes da Diocese de Limeira, SP
“Não tenho um caminho novo, o que eu tenho é um jeito novo de caminhar”. Thiago de Melo
 Com o tema "A busca do caminho interior", o orientador do retiro dos diáconos permanentes da Diocese 
de Limeira, SP, Pe Edson Adélio Tagliaferro, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, de Arthur Nogueira, SP, intro-
duziu os participantes na busca de nossa caminhada interior e espiritual.
 Foram momentos de ouvir o Senhor, dispor-se a acolher sua Palavra, corrigir percursos, retomar o ânimo. 
Tempo de graça imperdível, pois o retiro é este momento especial em que temos a possibilidade de fazer uma linda 
e profunda experiência do Deus da vida, que vai dando sentido a nossa vida e certezas para o nosso ministério.
 O retiro foi realizado no Seminário de Santo Antônio do Alto da Serra em São Pedro, SP, que pertence aos 
Freis Capuchinhos, no período de 21 a 24 de abril.
“Pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras.” - São Francisco de Assis

Colaboração: Diác. Mellário – secretário da CDD.
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CANTINHO DA REFLEXÃO

Diácono Juranir Rossatti Machado – 
Rio de Janeiro, RJ
 
 Perscrutar o coração, como 
sede de nossos pensamentos, 
emoções e decisões, é algo imper-
ativo no processo de crescimento 
espiritual. A Igreja reconhece esta 
realidade quando nos diz em seu 
Catecismo: “O desejo de Deus está 
inscrito no coração do homem, já 
que o homem é criado por Deus e 
para Deus; e Deus não cessa de 

atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a 
verdade e a felicidade que não cessa de procurar” (CIC, 27).
 O ministério que exercemos na Igreja e, através dela, no 
mundo, tem muito a ver com a verdade de Deus a nosso respeito 
e com a felicidade que não cessamos de procurar. Neste momento, 
duas perguntas são cabíveis: Qual a verdade de Deus a respeito de 
cada pessoa, homem ou mulher, que ele chama para o exercício de 
algum ministério, ordenado ou não? – Em que consiste a felicidade da 
pessoa chamada ao serviço eclesial?
 Voltando-nos para o diácono, podemos perguntar-lhe se ele 
percebe claramente a vontade de Deus em sua vida ministerial, nos 

locais em que ele é chamado a atuar com mais frequência, em seu 
espaço de trabalho profi ssional, no lar ou na família, onde precisa 
equilibrar seus compromissos, sem defraudar seu empenho na con-
strução da Igreja doméstica.
 Podemos ainda indagar-lhe em que consiste sua felicidade 
nos múltiplos e desafi adores serviços diaconais. São muito graves es-
tas palavras de Cristo: “é do coração do homem que provêm os maus 
pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, 
os falsos testemunhos, as calúnias” (Mt 15, 19; cf. Mc 7, 21-22).
 Nenhum homem e, obviamente, o cristão, pode perder de 
vista seu coração, o mundo de suas decisões. Perdendo-o, o homem 
perde o senso da ética; perdendo-o, o cristão perde, além do senso 
da ética, a consciência de sua função de membro do Corpo de Cristo, 
cabeça da Igreja. Dentro desta linha de pensamento, perscrutando o 
coração com autenticidade, o diácono torna-se mais servidor, o pres-
bítero mais sacerdote, o bispo mais vigilante. As funções não se con-
fundem e a unidade vai-se consolidando.
 A visão crítica e objetiva do presente deita raízes na pru-
dente recordação de nosso agir e de nosso ser. O passado torna-se 
mestre (e sempre é possível vê-lo assim), quando nele buscamos 
elementos que nos possibilitem o crescimento do confronto de ex-
periências.
Obs.: Fragmentos de trabalho intitulado SUCINTA MEMÓRIA DE AL-
GUNS ASPECTOS DO MINISTÉRIO DIACONAL

Dom Sergio de Deus Borges é o novo referencial da 
CRD Sul 1

 O bispo auxiliar de São Paulo, 
Dom Sergio de Deus Borges, da Região 
Episcopal Santana, foi escolhido bispo 
referencial dos diáconos da Comissão 
Regional dos Diáconos - CRD Sul 1. 
A notícia foi confi rmada por dom Júlio 
Endi Akamine, bispo auxiliar de São 
Paulo e Secretário da CNBB Regional 
Sul 1. 
 Dom Sergio nasceu em Alfredo 
Wagner (SC) no dia 4 de setembro de 
1966. Realizou os estudos fi losófi cos 
com os Freis Capuchinhos em Ponta 
Grossa (PR) e os estudos teológicos 

no Instituto Teológico Paulo VI, em Londrina (PR). É também licenciado 
em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil e tem especialização 
em gestão do ambiente escolar pela mesma Universidade. Fez mestrado 
em Direito  Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense, de Roma, e 
tem especialização em Direito do Matrimônio e da Família, pela Pontifícia 
Universidade Santa Cruz, de Roma. É doutorando em Direito Canônico pela 
Pontifícia Universidade Católica de Buenos Aires.
 Foi ordenado presbítero no dia 6 de fevereiro de 1993, sendo 
incardinado na Diocese de Cornélio Procópio (PR) onde exerceu diversas 
funções.  Exerceu as seguintes atividades acadêmicas: Professor de Direito 
Canônico do Instituto Teológico Paulo VI, de Londrina, PR. (2001-2004) e 
Diretor do mesmo Instituto (2003-2004); Diretor do Curso de Teologia da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus de Londrina (2005-
2007), e Professor da mesma Universidade, desde 2005. Professor e Coorde-
nador do Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, 
em Londrina, desde 2005. Exerce o cargo de Juiz do Tribunal Eclesiástico 
Interdiocesano de Londrina, desde 2001; no mesmo Tribunal, foi Vigário Ju-
dicial Adjunto (2003-2006); e Vigário Judicial, desde 2007. É Presidente da 
Sociedade Brasileira de Canonistas, desde 2011.
 Sua ordenação episcopal ocorreu, em 18 de agosto de 2012, em 
Cornélio Procópio (PR), e a tomada de posse como bispo auxiliar na Arquidi-
ocese de São Paulo, se deu na Catedral da Sé, dia 02 de setembro de 2012, e 
no mesmo dia foi acolhido como vigário episcopal para a Região Santana.

Candidatos da Diocese de Castanhal (PA) 
são instituídos leitores

 Em solene celebração eucarística presidida pelo bispo diocesano 
de Castanhal do Pará, PA, dom Carlos Verzelleti, 66 candidatos ao diaconado 
permanente foram instituídos leitores.
  A celebração ocorreu no dia 30 de abril, sábado, e contou  com a 
presença dos s acerdotes formadores padre David e padre Roosevelt, e dos 
diáconos Raimundo (Ferro), Luiz, Ney, João e Coriolano Pinto.

Nota de falecimento da diocese de Castanhal, Pará
Comunicamos o falecimento do Diácono Raimundo 

Nonato Matos, ocorrido no dia 12 de maio de 2016, quinta-feira. 
Diácono Raimundo exercia seu ministério na cidade de Santa 
Izabel de Portugal, diocese de Castanhal, Pará.
  A missa de corpo presente foi presidida pelo Bispo 
Diocesano Dom Carlos Verzeletti, com a participação de Sacer-
dotes e Diáconos. Em seguida, ocorreu o sepultamento no cemi-
tério da Cidade de Santa Izabel. Descanso eterno ao querido
Diácono. 
  A CND - Comissão Nacional dos Diáconos se solidariza 
com a família, com o diaconado e com a comunidade.
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CAD de Palmas (TO) realiza 1º encontro de 
formação para diáconos e esposas em 2016

 Foi realizado no dia 16 de Abril, no Centro Educacional "Fé e 
Alegria" em Palmas - TO, o 1º encontro de formação dos diáconos e esposas 
da Arquidiocese de Palmas. Teve inicio com a oração das Laudes e após foi 
servido o café da manhã. Em seguida foi apresentado o relatório das visi-
tas realizada pelos membros da comissão nas casas dos diáconos, nas quais 
foram dadas muitas  sugestões para um melhor exercício do ministério dia-
conal.
 Logo em seguida esteve presente o Arcebispo metropolitano dom 
Pedro Brito Guimarães, que trouxe a imagem peregrina de Nossa Senhora 
Aparecida para estar com os participantes nessa manhã formativa. Dom 
Pedro partilhou algumas informações da Assembléia Geral da CNBB, ori-
entando sobre a necessidade de se estudar a exortação apostólica do Papa 
Francisco "Amoris Laetitia".
 O encontro foi fi nalizado com o almoço de confraternização, no 
qual os participantes rezaram por dom Pedro pelo Dia do Bom Pastor que 
seria celebrado no domingo, dia 17.

Colaboração: diácono Antonio Oliveira dos Santos, presidente.

CRD Norte 1 realizou Encontro em Manaus, AM
 A Comissão Regional dos Diáconos - CRD Norte 1 realizou en-
contro nos dias 18 e 19 de abril de 2016, no Centro de Treinamento Maromba 
de Manaus, que contou com a participação de diáconos da Arquidiocese de 
Manaus e Prelazia de Tefé.
 O Encontro teve a participação integral de Dom Fernando Barbo-
sa dos Santos, bispo referencial dos diáconos da Prelazia de Tefé. No Encon-
tro Regional foi eleita a nova diretoria da Comissão Regional dos Diáconos 
Norte l:
* Diácono Afonso de Oliveira Brito,  da Arquidiocese de Manaus, Presi-
dente;
* Diácono Francisco Andrade, da Prelazia de Tefé, Vice Presidente;
* Diácono Luis Paula Silva, da Arquidiocese de Manaus, Secretário;
* Rosinaldo Mota Trovão, da Arquidiocese de Manaus, Tesoureiro.

Colaboração: Diác. Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho)

Presidente da CND participa de reunião da 
CDD de Lorena, SP

 O presidente da Comissão Nacional dos Diáconos - CND, diácono 
Zeno Konzen, participou de reunião da Comissão Diocesana dos Diáconos da 
diocese de Lorena, SP nesta terça-feira, 19 de abril, na paróquia Nossa Senhora 
de Fátima. Na oportunidade o diácono Zeno falou, de forma simples e com 
profundidade sobre o Documento 25 da Igreja "Normas Fundamentais para a 
Formação dos Diáconos Permanentes" e sobre o "Diretório do Ministério e da 
Vida dos Diáconos Permanentes".
 O presidente da CND foi recepcionado pelo diácono José Getúlio 
do Nascimento, presidente da Comissão Regional dos Diáconos - CRD Sul 1, 
que exerce seu ministério naquela diocese. Diácono Zeno participou da 54ª As-
sembleia Geral dos Bispos do Brasil, realizada no período de 06 a 15 de abril 
de 2016 em Aparecida, SP, representando o diaconado nacional.

Colaboração: Diácono Paulo Costódio Vilela

Raul Marcelino é ordenado diácono permanente 
na diocese de Tubarão, SC

Vanderléia Pereira - PASCOM DA DIOCESE DE TUBARÃO, SC
 Um motivo de alegria para a paróquia Jaguaruna! Após anos de es-
tudos, o dia 12 de março, foi marcado com o SIM a Deus e à igreja. Raul Mar-
celino Martins Filho foi ordenado diácono permanente pelas mãos do bispo 
Dom João Francisco Salm. Familiares, amigos e toda a comunidade paroquial 
se fez presente na igreja matriz Nossa Senhora das Dores para vivenciar o mo-
mento celebrativo. Concelebraram padres da Diocese de Tubarão e de outras 
dioceses. A missa também contou com a presença de diáconos e candidatos ao 
diaconato.
 Raul agradeceu a presença dos amigos e familiares e disse estar 
preparado para a missão. “Hoje disse meu sim defi nitivo a Deus e à Igreja. É 
um começo de uma nova missão. Agradeço a todos que rezaram por mim e que 
estiveram presentes para vivenciar comigo este momento. Agradeço também 
aos meus familiares, em especial à minha esposa por estar sempre ao meu 
lado”.



  A passagem do Evangelho de 
Lucas, sobre a parábola do Pai Mi-
sericordioso, contribuiu para refl exão 
da catequese com o papa Francisco. 
O encontro desta quarta-feira, na 
praça São Pedro, reuniu milhares 
de peregrinos que acompanharam a 
meditação. 

  O trecho bíblico fala de um pai, 
cuja misericórdia é infi nita, e de seus 
dois fi lhos. Francisco explicou que o 
fi lho mais novo vai embora de casa 
e ao voltar, o pai não se mostra res-
sentido pela grave ofensa. Ao con-
trário, tem somente sentimentos de 

alegria por recuperar o fi lho perdido. O papa disse que isso ensina 
que a condição de fi lhos de Deus não depende dos erros ou acertos, 
mas é fruto do amor do coração do Pai, ou seja, um amor incondicio-
nal.

 “Penso nas mães e nos pais apreensivos quando veem os 
fi lhos se afastarem por estradas perigosas. Penso nos párocos e nos 
catequistas que, às vezes, se perguntam se o seu trabalho foi em 
vão. Mas penso também em quem se encontra na prisão e pensa que 
sua vida acabou, aos que fi zeram escolhas erradas e não conseguem 
olhar para o futuro, a todos aqueles que têm fome de misericórdia e 
de perdão e acreditam não merecê-la. Em qualquer situação da vida, 
não devo esquecer que jamais deixarei de ser fi lho de Deus, de um 
Pai que me ama e aguarda o meu retorno”, explicou Francisco.  
 Ao fi nal da catequese, o papa fez uma saudação especial 
aos brasileiros, pedindo que rezem pela vida política do país. “Ao sau-
dar vocês peregrinos brasileiros, o meu pensamento vai à sua amada 
nação. Nesses dias em que nos preparamos para Pentecostes, peço 
ao Senhor que infunda abundantemente os dons do Espírito Santo 
para que nesses momentos de difi culdade o país caminhe pelas sen-
das da harmonia e da paz com a ajuda da oração e do diálogo. Que a 
proximidade de Nossa Senhora Aparecida – que como uma boa mãe 
jamais abandona seus fi lhos – seja defesa e guia no caminho", disse. 
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Em catequese, papa Francisco reza pela vida política do Brasil 

Diocese de Crato Ceará ordena dezenove diáconos permanentes

 Os ritos litúrgicos, mediante os quais foram ordenados os deze-
nove candidatos, da Diocese de Crato, ao Diaconado Permanente, foi pre-
sidido pelo Bispo Diocesano, Dom Fernando Panico, em solene celebração 
realizada na manhã do dia 23 de abril, sábado, na Sé Catedral de Nossa Se-
nhora da Penha, em Crato – CE. A ordenação contou com a presença de pa-
dres, diáconos e centenas de fi éis.
 Dentre os dezenove eleitos, um é fi lho de Diácono permanente. 
Outros dois também mantém laços de sangue, sendo pai e fi lho. Havia, ainda, 
sogro e genro. Essa “providência de dons”, deixou o Bispo jubiloso: “Permi-
tam-me ressaltar como Deus é grande, como Deus faz maravilhas na vida do 
seu povo e nos surpreende nos Seus dons. É um lembrete, é um incentivo. Ele 
está se servindo deste momento de graça para suscitar vocações entre vocês, 
nas nossas famílias, para o sacramento da ordem, nos seus diversos graus”, 
afi rmou Dom Fernando, que falou deste momento como uma hora “cheia de 
beleza e encanto, de gratidão e de empenho missionário na nossa Diocese”.  
 Na homilia, dirigindo-se, de modo especial, aos futuros diáconos, 
afi rmou que estes são chamados a “apontar o crucifi cado” e a proclamar: Je-

sus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É contemplando Cristo, disse 
o Bispo, que aprendemos a servir, a amar e a dar a vida pelo outro, dando 
os passos necessários à vida eterna, para que os outros alcancem essa vida 
em plenitude. Às esposas dos candidatos ao ministério, exortou a manifestar, 
na vivência cotidiana do lar, toda alegria do amor que brota do sacramento 
matrimonial, que fortalece a busca da santidade. “Vocês, queridas irmãs, não 
serão ordenadas, mas serão, sim, convidadas a participar, intimamente, do di-
aconato permanente de seus esposos. Com eles, descubram a beleza de servir 
a Igreja na alegria do amor. Também os fi lhos e familiares devem ser pessoas 
que mostram o caminho da santidade”. Ao povo, Dom Fernando pediu que, 
pelas mãos de Nossa Senhora, sejam apresentadas preces para uma frutuosa 
missão.
 Os diáconos ordenados pertencem aos municípios de Juazeiro do 
Norte, Crato, Mauriti, Milagres, Brejo Santo, Missão Velha, Lavras da Man-
gabeira, Jati e Penaforte. Com as ordenações a Diocese de Crato passa a ter 
trinta e oito diáconos permanentes.

Colaboração: diácono José de Oliveira Cavancanti (Cory)
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 Comunicamos com profundo pesar o precoce falecimento 
do nosso diácono permanente Carlos Galeão Camacho, na segunda 
feira, 09 de maio de 2016.
 O velório aconteceu no Cemitério de Congonhas, rua Mi-
nistro Álvaro de Souza Lima, nº 101, Jardim Marajoara – São Paulo/
Capital, com o sepultamento ocorrido as 17h.
 A CND - Comissão Nacional dos Diáconos se solidariza 
com seus familiares, amigos e comunidade. Que Deus o tenha em 
seu aconchego!

 A Região Episcopal Santana – Arquidiocese de São Paulo 
– comunica com profundo pesar o precoce falecimento do Diácono 
Josmar Rodrigues Cassemiro, na quarta-feira, 04 de maio de 2016. 
Ele sofreu um infarto, ontem, em sua casa e estava internado na UTI 
para a desobstrução de uma veia.
 O velório ocorreu na Paróquia Santa Joana D'Arc (Rua 
Guarama, 192 – Jardim França) a partir das 17h. Dom Sergio de Deus 
Borges, Bispo auxiliar na Região Santana e referencial dos diáconos 
da CRD Regional Sul 1 presidiu missa de corpo presente, às 20h.
 O sepultamento aconteceu às 11h de quinta-feira, dia 5, no 
Cemitério Jardim Horto Florestal. A CND - Comissão Nacional dos 
Diáconos se solidariza com a família, amigos e comunidade. Que 
Deus o tenha em seu aconchego e dê força.

“Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não 
temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu 
cajado me protegem”. (Sl 23,4)
 Faleceu no dia 18 de abril de 2016 o diácono Pedro Luiz Lo-
renzeti, 63 anos, da Paróquia Santa Rita de Cássia, CECAP, Jundiaí, 
SP. Ele fi cou internado durante nove dias no Hospital Paulo Sacra-
mento, em Jundiaí.
 O velório teve início às 22h30 na matriz de Santa Rita de 
Cássia, onde o diácono exercia seu ministério diaconal. A missa de 
corpo presente, presidida por Dom Vicente Costa, bispo diocesano,  
foi celebrada as 9 horas do dia 19 de abril, seguida pelo sepultamento   
no Cemitério Nossa Senhora do Desterro, Jundiaí.
 Pedro Luiz Lorenzeti deixa esposa Eugenia e duas fi lhas.
 Na certeza da Ressurreição, nos unimos aos familiares e pa-
roquianos e elevamos aos céus nossas orações. A CND externa suas 
condolências e orações. Descanse em paz!

NOTA DE FALECIMENTO DO DIÁCONO PERMANENTE 
CARLOS GALEÃO CAMACHO

Faleceu a esposa do diácono Dorvalino Bertasso
 Faleceu no dia 03 de maio de 2016, às 06h, a senhora Car-
mem Astuti Bertasso, após longo tratamento de doença. Deixa o es-
poso diácono Dorvalino Bertasso e 4 fi lhos: Kleber, Kleiton, Karen e 
Ketlen e 5 netos.
  Dom Celso Antonio Marchiori, bispo da diocese de Apuca-
rana, presidiu missa de corpo presente.
  Diácono Dorvalino é fundador e primeiro presidente da 
Comissão Nacional dos Diáconos - CND.
  A CND - Comissão Nacional dos Diáconos externa as con-
dolências e orações, solidarizando com o diácono Dorvalino e família.

NOTA DE FALECIMENTO DO DIÁCONO JOSMAR 
RODRIGUES CASSEMIRO

Diocese de Jundiaí se despede do diácono Pedro 
Luiz Lorenzeti


