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 A partir da noite de 24 de maio de 2018, a Arquidiocese de
Natal passa a contar com 88 Diáconos Permanentes, entre incardina-
dos e os de outras dioceses, residentes no território da Arquidiocese.
Os novos diáconos ordenados nesse dia, pela imposição das mãos e
oração consecratória de Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo de Na-
tal, são: Ademacy Moura de Souza Segundo, Sérgio Leandro da
Costa Pereira e Carlos Alberto da Costa da Silva.
 A solene Celebração Eucarística com Ordenação aconteceu
na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Apresentação, com a
presença de dezenas de diáconos e presbíteros, e centenas de fi éis.
O “corpo diaconal” da Arquidiocese de Natal dá as boas-vindas aos
neo-diáconos, que passam a exercer o Ministério nas paróquias con-
forme forem indicados nas respectivas provisões.

Diác. José Bezerra de Araújo - ENAC / CND

Diácono Rolf Koegler é o novo coordenador
do Conselho Fiscal e Econômico da CND

O Diácono Rolf Koegler, da Dio-
cese de Blumenau, SC, CRD Sul 4,
é o novo coordenador do Conselho
Fiscal e Econômico da Comissão
Nacional dos Diáconos - CND. Eleito
na Assembleia Geral Eletiva da CND
em abril de 2015, em Aparecida, SP,
diácono Rolf assume a coordenação
com a renúncia do atual coordena-
dor Diácono Silvio Roberto Alcân-
tara, que será ordenado presbítero
no dia 09 de julho de 2018, na Cate-
dral Basílica de Nossa Senhora das
Neves de João Pessoa, Paraíba.
 O novo coordenador convo-

cará o segundo suplente, Diácono Gabriel Martins, de Gravataí, Ar-
quidiocese de Porto Alegre, RS, CRD Sul 3. Os diáconos Rolf e Ga-
briel tomarão posse de seus novos cargos assim que a presidência
da CND homologar.

Arquidiocese de Natal tem 3 novos
 Diáconos Permanentes

Diácono Julio Bendinelli lança novo livro

 O diácono Julio Cesar Bendinelli, da Arquidiocese de Vitória, ES
(CRD Leste 2) convida para o lançamento do seu novo livro no próximo dia
05 de julho, quinta feira, às 20h na Capela Capela Militar Nossa Senhora
da Vitória do QCG de Vitória, ES. Todos os exemplares adquiridos no local
serão autografados.
 SERVIDOR DO EVANGELHO: A IDENTIDADE DO DIÁCO-
NO PERMANENTE E A PRESIDÊNCIA DIACONAL DA CELEBRAÇÃO
DA PALAVRA é uma nova e importante ferramenta para a compreensão do
ministério do diácono permanente e sua missão na Igreja e no mundo. É
resultado de um trabalho sério e profundo elaborado a partir de uma parte da
pesquisa realizada pelo autor para a primeira tese de doutorado em teologia
no Brasil sobre a identidade e a missão do diácono permanente, defendida em
2016 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e premiada em
2017 como pesquisa acadêmica vencedora do Prêmio Centro de Teologia e
Ciência Humanas (CTCH) de Teses.
 Nesta obra, o autor parte da teologia da mesa da Palavra para então
defi nir a identidade do diácono permanente no contexto da nova evangeliza-
ção e da missão evangelizadora da Igreja. No passo seguinte, entre outras
importantes considerações sobre o ministério ordenado na Igreja, brinda os
leitores com uma fascinante teologia litúrgico-sacramental a respeito da Ce-
lebração da Palavra para situar a presidência diaconal em tais celebrações,
revelando a importância e o signifi cado de uma Celebração da Palavra presi-
dida por um diácono permanente, ou seja, um clérigo marcado com o caráter
indelével do sacramento da Ordem.
 Por tudo isso, Servidor do Evangelho se apresenta como um im-
portante subsídio muito bem elaborado e fundamentado para quem ensina,
estuda ou se interessa por disciplinas como liturgia, eclesiologia e teologia
pastoral.
 Está saindo pela Numa Editora, do Rio de Janeiro. Aquisição so-
mente direto com o autor. O diácono Julio sugere que grupo de diaconos faça
a encomenda, sendo o envio pelo correio e o frete divididos entre os que
encomendarem o livro. Fica mais barato que de um em um. O livro custa
R$ 40,00. As encomendas deverão ser feitas através do e-mail: bendinelli@
gmail.com ou pelo WhatsApp (27)99748 2500, com Neia. A conta para o
depósito dos pagamentos será informada aos que fi zerem as encomendas.

www.cnd.org.br
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Há momentos marcantes em
nossas vidas em que temos a opor-
tunidade de olhar mais atento para
a formação, vida e ministério dos
diáconos permanentes do Brasil.
Momento esse ocorrido em Salva-
dor (BA) no mês de maio passado,
em que a CND reuniu aqueles que
formam, orientam e preparam os
futuros diáconos.
 O encontro de formadores
das Escolas Diaconias teve, entre
outros motivos, o objetivo de ouvir

os relatos dos participantes no tocante ao andamento das esco-
las, seus problemas, o que está sendo feito e os pontos positivos
de cada escola. Nossas escolas diaconais são responsáveis por
receber homens vocacionados que são encaminhados à forma-
ção diaconal e precisam de todo o suporte didático e vivencial du-
rante o período de formação, para então, discernir corretamente
sua vocação e, posteriormente, serem encaminhados ao ordinário
local para sua ordenação.

 Vejamos, pois, a responsabilidade das Escolas Diacon-
ais, seus diretores e formadores quanto a esse importante grau do
Sacramento da Ordem de nossa Igreja. O “ser” diácono precisa
ser bem trabalhado durante sua formação para que possa exer-
cer seu ministério eclesial em comunhão com sua família e com
seu trabalho profi ssional, não permitindo que nenhum atrapalhe
o outro. Temos dedicação total à Igreja em conjunto com nossas
famílias, pois, estamos a serviço do reino.
 E, neste mês de junho entre outras memórias, tivemos
a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, coração este, onde
devemos nos refugiar para levar o amor do Deus maravilhoso
às outras pessoas. Dia 13 fazemos memória a Santo Antônio, o
santo dos pobres, aquele que levava pão ao famintos e mais ne-
cessitados. Dia 24 a natividade de João Batista nos lembra, nesta
solenidade, o precursor, a voz forte que clama no deserto, as-
sim como, devemos agir hoje no meio dessa sociedade adoecida
moralmente. E no dia 29, São Pedro, o pescador, escolhido por
Jesus para liderar sua Igreja como o primeiro Papa.
 Que sejamos assistidos por todos os Santos e Santas da
Igreja, com a interseção da Virgem Maria, obedientes à palavra de
Deus cumprindo fi elmente nosso ministério diaconal.
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Diácono Zeno Konzen, presidente da CND

Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Londrina permanentes fi zeram Retiro Espiritual
 Os diáconos permanentes da Arquidiocese de Londrina, PR, com suas esposas, participaram nos dias 9 e 10 de junho, do Retiro
Diaconal anual. O tema tratado foi “A Caridade”, com assessoria do teólogo e formador diácono Julio Cesar Bendinelli, da Arquidiocese de
Vitória, Espírito Santo.
 “Foi uma experiência muito produtiva e profunda, com participações relevantes,  plenários e partilha de experiências. Contribuiu
muito em entendermos melhor o trabalho realizado no ministério diaconal. Todos os participantes foram unânimes  em afi rmar que a formação
foi marcante”, explicou o diácono Osvaldo Pechim.
 O retiro aconteceu no Centro de Espiritualidade Monte Carmelo, de Londrina. A missa de encerramento foi presidida pelo padre
Valdomiro Rodrigues da Silva.
Fonte: Juliana Mastelini Moyses, PASCOM Arquidiocesana - Fotos: Diácono Moacir Cardoso / carmelitaspf.blogspot.com

www.cnd.org.br
mailto:enac@cnd.org
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03

DIÁCONOS A r t i g o

Junho - 2018

CND – COMISSÃO NACIONAL DE DIACONOS

XIV – ENFED - ENCONTRO NACIONAL DE FORMADORES E
DIRETORES DE ESCOLAS DIACONAIS

 No período de 15 a 18 de maio de 2018 estiveram reunidos Dire-
tores e Formadores de Escolas Diaconais do Brasil, para avaliar o atual mo-
mento das Escolas, propor ações, elaborar um projeto e uma matriz curricular
que visem melhor qualifi car as Escolas espalhadas em todo o Brasil. Existem
atualmente 2698 candidatos em formação, em mais de 100 Escolas; 4880
Diáconos em todo Brasil. É necessária uma maior compreensão e afi rmação
da identidade diaconal, melhorar a formação dos candidatos ao diaconado e
ajudar na formação continuada dos diáconos.
 Para Dom Jaime Spengler, Presidente da Comissão Episcopal para
o Ministério Ordenado e a Vida Consagrada da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), as Escolas Diaconais devem se preocupar na for-
mação dos futuros Diáconos em um horizonte de 10, 20 e 30 anos, diante do
desafi o da evolução da sociedade e do mundo e uma maior exigência para
o exercício do ministério. Há que se considerar também o perfi l do futuro
diácono. O Diaconado é vocação da Igreja, e se é vocação deve ser traba-
lhada e cuidada com o carinho e zelo devido aos nossos futuros ministros
ordenados. Destacou a necessidade de se levar em conta a diversidade do ter-
ritório brasileiro, suas dimensões e distâncias; seu nível cultural, intelectual,
econômico; a disponibilidade de recursos materiais e humanos; a incultura-
ção da formação e a superação dos inúmeros desafi os e desvios do processo
formativo.
 Para Dom João Francisco Salm, Bispo Referencial para os Diáco-
nos do Brasil, a formação deve refl etir no desenvolvimento harmônico do
futuro diácono, na vida pessoal, familiar e comunitária e no bom desempenho
do seu ministério; no pleno exercício do tríplice múnus do ministério orde-
nado; na vivência da dupla sacramentalidade (matrimônio-ordem); na espi-
ritualidade diaconal. Fundamentalmente, tornar-se discípulo-missionário do
Senhor em vista de uma Igreja em saída e misericordiosa, num contexto de
mudança de época. Para isso, é de fundamental importância ter sempre pre-
sente, desde o início do processo formativo, as cinco dimensões da formação
(humano-afetiva, eclesial-comunitária, intelectual, espiritual e pastoral-mis-
sionária).
 Pretende-se também a busca de uma contínua melhoria na pro-
moção vocacional, um melhor relacionamento e diálogo com os demais
níveis hie-rárquicos da Igreja e com toda a comunidade. Foi utilizada uma
metodologia de trabalho em que, nas ofi cinas, cada participante contribuiu
com sugestões e propostas que ajudem a construir um projeto para atingir os
propósitos estabelecidos pela Igreja para a formação diaconal e uma proposta
pedagógica a ser oferecida às Escolas Diaconais como um referencial que as
ajudem no desempenho de sua missão.

 Resultou numa imensa quantidade de sugestões e propostas que
serão sintetizadas e consolidadas por um grupo de especialistas que se colo-
caram à disposição para este trabalho.
 Compõem este grupo:
* Dom João Francisco Salm, Bispo Referencial - domjfsalm@gmail.com
* Diácono Antonio Heliton Alves, Secretário da CND
- ahalves424@gmail.com
* Diácono Alberto Magno, ENAC - amcarmelo@gmail.com
* Diácono Eduardo Alves da Silva, Presidente de CRD
-  diaconoeduardosilva@gmail.com
* Padre João Leite, Diretor de Escola Diaconal - padrejoaoleite@ig.com.br
* Diácono José Gilson e Silva, Secretário de Escola Diaconal
- josegilsonesilva@gmail.com
* Padre Júlio Antonio da Silva - juansi@uol.com.br
* Padre Renilson Macedo - (91)99915-4014
* Diácono Vinicius Antonio Melo Sousa, Coordenador Pedagógico -
vincams@msm.com
 Participou como assessor do Encontro o Mestre em Administração,
José Augusto Rios Bastos, especialista em elaboração e acompanhamento
de projetos. 88 pessoas participaram do Encontro (3 Bispos, 21 Padres, 56
Diáconos, 6 candidatos/colaboradores, 2 esposas).
 Próximo Encontro Nacional de Diretores e Formadores das Esco-
las Diaconais: de 19 a 22 de maio de 2020, em Brasília (DF).

Salvador, 18 de maio de 2018, Memória de São João I, Papa e Mártir
Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica

Diácono Zeno Konzen - Presidente da CND
Dom João Francisco Salm - Bispo Referencial dos Diáconos

DOCUMENTO FINAL DO XIV ENDFED - 2018

Mais bispos e diáconos, mas continua a crise vocacional
 No período entre 2010 e 2016, o dado positivo é o aumento do
número de bispos de quase 5% (em 2016 eram 5.353), além disso no último
ano foram instituídas seis novas sedes episcopais, quatro eparquias, uma nova
sede metropolitana e três vicariatos apostólicos foram elevados a dioceses.
 As áreas geográfi cas com o aumento mais consistente no número
de bispos presentes são a América Central, do Sul e a Ásia. O número de
sacerdotes no mundo católico é de 414.969: 67,9% são do clero diocesano
enquanto que o restante 32,1% religioso. Uma estatística que retoma quase
fi elmente a de 2015, enquanto que o grupo que registrou o maior aumento foi
o dos diáconos permanentes, que cresceu com uma média anual de quase 3%.
 Número em diminuição, ao invés, para seminaristas e religiosas
professas, que confi rmam a queda geral de vocações dos últimos anos. De
fato, em seis anos, o número dos que entram no seminário diminuiu 1,8%,
enquanto que as religiosas professas diminuíram 8,7%.

Cresce o número de católicos no mundo, na África o maior aumento
 Foram publicados os Anuário Pontifício 2018 e o Annuarium

Statisticum Ecclesiae 2016. Aumentou o número de batizados (1,1%), porém
diminuem os religiosos e os seminaristas.
 Os fi éis católicos no mundo continuam a aumentar de ano em ano,
embora com mais lentidão do que no passado. A África é o continente com
o maior crescimento de batizados de 2010 a 2016, enquanto que a Europa
registra uma diminuição de fi éis. Estas são as informações apresentadas pelo
Anuário Pontifício 2018 e pelo Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016, re-
digidos pelo Departamento Central de Estatísticas da Igreja. Segundo infor-
mações do documento, diminui sensivelmente o número de padres, religiosos
e seminaristas.
 Os católicos batizados, segundo o Annuarium Statisticum, de 2015
a 2016 passaram de 1 bilhão e 285 milhões a 1 bilhão e 299 milhões, com um
aumento total de 1,1%. No mesmo período, a população mundial aumentou
pouco mais do que o número de católicos, por isso em 2016, a Igreja contava
com 17,67 por cento de fi éis em relação à população mundial, enquanto que
em 2015 eram 17,73.

https://www.vaticannews.va
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Diáconos de duas dioceses potiguares realizam retiro

 Os Diáconos Permanentes da Diocese de Caicó realizaram
retiro espiritual nos dias 26 e 27 de maio último, no Centro Pastoral
Dom Wagner, na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. O pregador
foi o Bispo Diocesano de Caicó, Dom Antônio Carlos Cruz Santos.
Além das refl exões e de momentos de espiritualidade, os diáconos
estudaram a exortação apostólica “Alegrai-vos e Exultai”, do Papa
Francisco. Atualmente, a Diocese de Caicó conta com o trabalho de
39 diáconos.
 Os Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Natal tam-
bém realizarão retiro espiritual, no próximo mês. Está programado
para o período de 27 a 29 de julho, no Convento de Apuarana, Lagoa
Seca-PB, município próximo de Campina Grande. A Arquidiocese de
Natal conta, atualmente, com 88 diáconos permanentes.

Diác. José Bezerra de Araújo - ENAC / CND

 A Diocese de Mogi das Cruzes, SP, comunicou o falecimento do
diácono permanente José Maria de Oliveira, que exercia seu ministério da
paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Suzano. O falecimento ocorreu no
dia 6 de junho, vítima de um aneurisma cerebral.

O velório ocorreu no dia 7, com missa de corpo presente celebrada
às 19h30 do mesmo dia, na Matriz da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes,
presidida pelo vigário-geral da Diocese, padre Antonio Robson Gonçalves,
MSJ. O sepultamento ocorreu no dia 8, às 09h, no Cemitério São João Batista,
no Raffo, em Suzano.

Casado com Regina Cláudio, o diácono José Maria deixa três fi -
lhos: Adriano, Anselmo e Vanessa.

Faleceu o diácono José Maria de Oliveira

Candidatos ao diaconado receberam
ministérios em Piracicaba, SP

 Os candidatos ao diaconado permanente, preparados na
Escola Diaconal "São Filipe", da diocese de Piracicaba, SP, foram
admitidos às Ordens Sacras no domingo, 17 de junho.
 Dom Fernando Mason, bispo diocesano presidiu a missa
solene às 10h30, na Catedral de Santo Antonio. São 30 candidatos.
  Na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, 8 de junho,
Dia da Santifi cação do Clero, aconteceu o Encontro de Espirituali-
dade para padres e diáconos realizado no Seminário Propedêutico
“Imaculada Conceição”, na Nova Suíça. Nesse encontro ocorreu a
admissão dos seminaristas Aramis Bastos da Silva, Henrique Dionisio
Assi, Rodrigo de Oliveira e Valmir Rubia da Silva, como candidatos às
Sagradas Ordens.

Colaboração: Diácono Benedito Valdemir Arena
Escola Diaconal de Piracicaba

CRD Sul 1 convoca para Assembleia Geral
Não Eletiva

A Presidência da Comissão Regional dos Diáconos CRD Sul 1,
através do secretário diácono João Lázaro Silva, convoca os diáconos do Re-
gional para a 9ª Assembleia Geral.
 Eis o texto na íntegra:

COMUNICADO DO CRD SUL I
  Neste ano teremos nossa Assembleia Geral Não Eletiva, nos dias
09, 10 e 11 de novembro de 2018, no Seminário Santo Antônio da cidade
de São Pedro, SP, com o tema: "A INSERÇÃO DO DIÁCONO PERMA-
NENTE NO MUNDO GLOBALIZADO" e o lema: "A VIVENCIA DA
DUPLA SACRAMENTALIDADE DO DIÁCONO PERMANENTE".
 O custo deste evento é de R$300,00 para os Diáconos e R$260,00
para as Esposas. Os interessados deverão contatar o Secretário da CRD Sul
1 para que as fi chas sejam encaminhadas, preenchidas e devolvidas os mais
breve possível. Eis os endereços: e-mail: diaconojoaolazaro@bethaniasegu-
ros.com.br ou pelo WhatsApp (11) 97588 9008. Os Presidentes das CADs
e CDDs deverão informar o mais breve possível quantas fi chas deverão ser
enviadas.
Diácono José Getúlio do Nascimente, Presidente
Diácono João Lázaro Silva, Secretário

www.vaticannews.va


 "Deus me impõe as coisas ou
cuida de mim? Os seus mandamen-
tos são somente uma lei ou contém
uma palavra? Deus é patrão ou Pai?
Somos súditos ou fi lhos? Este com-
bate, dentro e fora de nós, apresen-
ta-se continuamente", disse o Papa
Francisco em sua catequese na
Audiência Geral desta quarta-feira.

 A forma como vemos Deus –
patrão ou Pai – fará com que racio-
cinemos como fi lhos ou escravos. E
o mundo tem necessidade de cris-
tãos com o coração de fi lhos. “Dez

Palavras” para viver a Aliança”: na Audiência Geral desta quarta-feira
– realizada na Praça São Pedro e na Sala Paulo VI - o Papa Francis-
co deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre os Mandamentos,
explicando a diferença entre uma “ordem” e uma “palavra”, que é o
meio essencial da relação como diálogo.
 Ao iniciar sua refl exão, o Santo Padre explicou aos mais de
13 mil presentes na Praça São Pedro,  que Jesus não veio abolir a
lei, mas levá-la ao cumprimento, mas “devemos compreender melhor
esta perspectiva”. Na Bíblia, os mandamentos não vivem por si mes-
mos, mas são “parte de um relacionamento, de uma relação”, a da
Aliança entre Deus e seu Povo.
 A frase “Deus pronunciou todas estas palavras” no início
do capítulo 20 Livro do Êxodo, podem parecer um início como outro
qualquer, mas Francisco ressalta que não é dito “estes mandamen-
tos”, mas “estas palavras”.  A tradição hebraica chamará sempre o
Decálogo de “as dez Palavras”. Mesmo na forma de leis, são obje-
tivamente mandamentos. Mas por que, então, o Autor sagrado usa,
precisamente aqui, a expressão “dez palavras” e não “dez manda-
mentos?

Ordem x Palavra
 E que diferença existe entre uma ordem e uma palavra?,
pergunta: “A ordem é uma comunicação que não requer o diálogo. A
palavra, pelo contrário, é o meio essencial da relação como diálogo.
Deus Pai cria por meio da sua palavra, e o seu Filho é a Palavra feita
carne. O amor nutre-se de palavras e assim a educação ou a colabo-
ração. Duas pessoas que não se amam, não conseguem se comuni-
car. Quando alguém fala ao nosso coração, a nossa solidão acaba.
Recebe uma palavra, acontece a comunicação. E os mandamentos
são palavras de Deus. Deus se comunica com estas dez Palavras e
espera a nossa resposta”. “ Uma coisa é receber uma ordem, outra
bem diferente é perceber que alguém fala conosco, sublinhou. Os
mandamentos são um diálogo. ”

 O Papa refere-se então ao n. 142 da Evangelii Gaudium,
justamente onde fala que “um diálogo é muito mais do que a comu-
nicação de uma verdade. Realiza-se pelo prazer de falar e pelo bem
concreto que se comunica entre eles que se querem bem por meio
das palavras.

A tentação
 Esta diferença não é algo artifi cial. E voltando-se ao que
aconteceu nos primórdios, recorda que exatamente este é o ponto
usado pelo Tentador, o diabo, desde o início, para enganar o homem
e a mulher, querendo convencê-los de que Deus os proibiu de comer
o fruto da árvore do bem e do mal para mantê-los subjugados: “O de-
safi o é justamente este: a primeira norma que Deus deu ao homem, é
a imposição de um déspota que proíbe e obriga, ou é o cuidado de um
pai que está cuidando os seus pequenos e os protege da autodestru-
ição? É uma palavra ou uma ordem?”
 “A mais trágica entre as mentiras que a serpente diz a Eva
– recorda o Papa – é a sugestão de uma divindade invejosa e pos-
sessiva: “Deus não quer que vocês tenham liberdade”. E “os fatos
demonstram dramaticamente que a serpente mentiu”.  “ O Tentador
fez acreditar que uma palavra de amor era uma ordem ”

Súditos ou fi lhos?
 “E o homem está diante desta encruzilhada: Deus me im-
põe as coisas ou cuida de mim? Os seus mandamentos são somente
uma lei ou contém uma palavra, para cuidar de mim? Deus é patrão
ou Pai? O que vocês pensam? Somos súditos ou fi lhos? (...) Não
esqueçam nunca disto. Nunca. Mesmo nas situações mais difíceis,
pensem que vocês têm um Pai que nos ama a todos (...). Este com-
bate, dentro e fora de nós, apresenta-se continuamente: mil vezes
devemos escolher entre uma mentalidade de escravos e uma men-
talidade de fi lhos. O mandamento é do patrão, a palavra é do Pai”.

O Espírito Santo – disse então o Papa – é um Espírito de
fi lho, é o Espírito de Jesus: “Um espírito de escravos acolhe a Lei de
modo opressivo e pode produzir dois resultados opostos: ou uma vida
feita de deveres e de obrigações, ou uma reação violenta de rejeição.
Todo o cristianismo é a passagem da letra da Lei ao Espírito, que dá
a vida. Jesus é a Palavra do Pai, não é a condenação do Pai. Jesus
veio nos salvar com sua palavra, não nos condenar”.
 E se vê quando um homem ou uma mulher viveram esta
passagem, diz o Papa: “ Percebe-se se um cristão raciocina como fi -
lho ou como escravo ” “E nós mesmos recordamos se os nossos edu-
cadores cuidaram de nós como pais e mães, ou se nos impuseram
regras. Os mandamentos são o caminho para a liberdade, pois são as
palavras do Pai que nos torna livres neste caminho”. “O mundo não
tem necessidade de legalismos, mas de cuidado. Tem necessidade
de cristãos com o coração de fi lhos, tem necessidade de cristãos com
o coração de fi lhos. Não esqueçam isto”.
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DIÁCONOS
Comunicado do Diácono Silvio Roberto

Caríssimos irmãos Diáconos.
 Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em
vossas vidas e no Ministério Diaconal de  cada irmão.
 No próximo dia 09 de julho de 2018, as 19h, na Catedral Basílica
de Nossa Senhora das Neves em João Pessoa, PB, estarei sendo ordenado
Presbítero. Diante desta nova etapa da minha vida e frente a impossibilidade
de continuidade como membro integrante do Conselho Fiscal e Econômico
da CND, venho apresentar ao dileto irmão Diácono Zeno Konzen, Presidente
da CND a minha renuncia ao cargo ora ocupado por mim.
 Aos irmãos Diáconos da Presidência, dos Regionais, das
Comissões, das Assessorias, do Conselho Fiscal e Econômico, das CDD's,
aos Bispos Referenciais, o nosso mais sincero agradecimento pela compreen-
são, pelo apoio, nestes oito (08) anos em que convivi com todos. Na pessoa
do irmão Diácono Rolf Koegler, a quem rendo as minhas mais sinceras ho-
menagens como Diácono, como amigo, como irmão, como ser humano. Ser
humano extraordinário sob todos os aspectos, a você diletissimo irmão, o meu
muito obrigado, por ter tido a alegria por privar da sua amizade e de ser pos-
suidor da honra, do prazer de ter convivido contigo nesta bela caminhada de
oito (08) anos no Conselho Fiscal e Econômico da CND.
 Assume a Coordenação do Conselho Fiscal e Econômico, o Diáco-
no Rolf Koegler de acordo com a eleição realizada na Assembleia Geral Ele-
tiva da CND, no período de 23 a 26 de abril de 2015 na cidade de Aparecida,
no estado de São Paulo. Cabe ao novo Coordenador convocar o Segundo
Suplente Diácono Gabriel Martins, que obteve 45 votos na Eleição acima
mencionada.
 A todos indistintamente, o meu muito obrigado pelo apoio, pela
compreensão, pela paciência para com este humilde servo, no período em que
esteve a frente da Coordenação do Conselho Fiscal e Econômico da CND.
Rogo a Deus que derrame infi nitas bençãos e graças na vida de cada um
dos irmãos Diáconos. Saio do Grau Diaconal, mas jamais do Diaco-
nado. Abraços e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.
 Diácono Silvio Roberto Alcântara - CRD NE 2

Da esquerda para a direita: diáconos Rolf, Silvio e Adalberto.

Reunião ampliada da CMOVC em outubro
 Padre Deusmar Jesus da Silva, assessor da Comissão Episcopal
Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC) da
CNBB, enviou Carta-convite à Diretoria da CND e aos presidentes das CRDs
para a reunião ampliada do Ministério que será realizada nos dias 15 a 19 de
outubro de 2018 em Belo Horizonte, Minas Gerais. As fi chas de inscrições
foram enviadas a cada presidente de CRD.

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL

Comissão Episcopal Pastoral para Os Ministérios Ordenados e a Vida Con-
sagrada
 Brasília, 29 de maio de 2018. - MOVC- Nº. 0263/18

Prezado (a) irmão (a):
 Desejamos para você a paz do Senhor!
 Por meio desta, vimos convidá-lo (a) para participar da Reunião
Ampliada da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e
Vida Consagrada, da CNBB, marcada para outubro próximo. Você deve estar
consciente da importância dessa reunião e de sua presença. Na oportunidade,
teremos formação e estaremos partilhando nossa caminhada, desafi os, per-
spectivas e conquistas.
 Tema: “Vocação e Discernimento” – Texto base do Congresso Vo-
cacional. Assessor: Pe Ângelo Mezzari.
 Queremos recordar que fazem parte de nossa Comissão a PV-SAV
(Pastoral Vocacional e Serviço de Animação Vocacional), a OSIB (Organiza-
ção dos Seminários e Institutos do Brasil), a CND (Comissão Nacional de
Diáconos), a CNP (Comissão Nacional de Presbíteros), a CRB (Conferência
dos Religiosos do Brasil) e a CNIS (Conferência Nacional dos Institutos Secu-
lares). Participam também os representantes do IPV (Instituto de Pastoral Vo-
cacional).
* DATA: 15 a 19 de outubro de 2018 (Chegada a partir das 14:00 do dia 15 e
término com o almoço do dia 19)
* LOCAL: HOTEL NACIONAL IN - Rua Espírito Santo, 215 - Centro - Belo
Horizonte, MG - Fone: (031) 3273-6866 - (Responsável pelo Hotel: Sr. Zélio)
 Investimento de cada participante, somente Hospedagem. Serão
quatro diárias: -Quarto individual (Pensão completa): R$ 150,00 a diária –
Total $ 600,00.
 Obs. A Comissão Episcopal da CNBB assumirá 50% das despesas
de hospedagem, de cada participante da reunião, portanto cada participante
deverá arcar com a despesa de 300,00 pela hospedagem. Para que possa-
mos acertar com o Hotel dentro do prazo exigido, solicito pagamento até dia
10/09/2018, via boleto.
 Trazer: Túnica, estola (Bispos, padres e diáconos); Liturgia das
Horas, Texto Base do Congresso Vocacional – Edições CNBB.
 Enviar sua inscrição no máximo até o dia 05/09/2018. Para maiores
esclarecimentos ou informações, falar com Pe Joãozinho pelo telefone fi xo:
(61) 2103-8352 / e-mail: svm@cnbb.org.br ou vocacional@cnbb.org.br
 Em Cristo Jesus
Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre - RS
Presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada
da CNBB.
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