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ÚLTIMA CHAMADA PARA A XI ASSEMBLEIA
GERAL E ELETIVA DA CND

No período de 04 a 07 de abril, será realizada a nossa Assembleia
Nacional Eletiva em Goiânia. Estamos preparados para receber 230
delegados e esposas.
 Os valores de R$ 500,00 para os diáconos e R$ 420,00 para
as esposas, são referentes à hospedagem e alimentação completa.
O prazo fi nal das inscrições já ocorreu, porém, prorrogamos por mais
alguns dias, para contemplar alguns irmãos que ainda não fi zeram
suas inscrições. Apresem-se, é chegada a hora. Com ânimo, vamos
nos reunir em assembleia e escolher a próxima diretoria da CND para
o quadriênio 2019 /2013.
 “Que alegria quando me disseram, vamos a casa do Se-
nhor”.
* Diácono Zeno Konzen, Presidente

O diácono permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte, MG, Dr.
Paulo Franco Taitson participou do 14º Congresso Latinoamericano de Re-
produção, nos dias 06 a 09 de março de 2019, na cidade de Mérida no México.
 É considerado o maior Congresso sobre o assunto do mundo, com
especialistas renomados de todos os continentes. O diácono coordenou “mesa
redonda” de preservação da fertilidade e julgou os traba-lhos científi cos.

Colaboração: diácono Márcio Honório de Oliveira e Silva.

Diácono dr. Paulo Franco Taitson participou
de Congresso no México

 No dia18 de fevereiro de 2019, o Arcebispo de Vitória da Conquista,
BA, dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, OFMCap ordenou quatro diáconos per-
manentes em missa solene na Catedral.
 Foram ordenados diáconos permanentes: Hermes Bonfi m Filho,
Alberto Jr, Miron Dias e José Souza. A partir de agora o diacônio da Arquidi-
ocese conta com 17 diáconos permanentes.

Colaboração: Diácono Washington Santos Souza,
presidente da CRD Nordeste 3.

Ordenação na Arquidiocese de Vitória da
Conquista, BA
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Na graça de Nosso Senhor, saúdo
a todos.

     É chegada a hora de nossa As-
sembleia Nacional em Goiânia, agora
em abril. Faz-se urgente que alguns
delegados que, ainda não fi zeram
suas inscrições através de seu re-
gional, o façam imediatamente, pois,
precisamos informar a casa que vai
nos receber com antecedência, para
os devidos preparos dos aposentos
e de toda a logística.

 Verifi quem com os presidentes regionais as vagas que,
porventura, ainda estão disponíveis em cada regional e façam suas
inscrições. Momento impar em nosso ministério poder encontrar os
irmãos, dar aquele abraço, além de exercer nosso direito de votar na

nova presidência da CND.
 Nossos irmãos diáconos e esposas da Arquidiocese de
Goiânia estão trabalhando com muito empenho, para que tudo seja
de bom grado aos diáconos e esposas que lá se fi zerem presentes.
Na programação está previsto um passeio das esposas a pontos
turísticos da região e ao Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade.
 Estamos publicando neste boletim a cédula de votação para
o melhor conhecimento de todos, a respeito dos postulantes. Não po-
deremos garantir alojamento, se alguém chegar à Assembleia, sem a
devida inscrição previa através do seu presidente regional.  Não vejo
a hora desse encontro frutuoso entre amigos para fortalecer a nossa
família diaconal. Venham todos os delegados diocesanos, ainda há
tempo.
 Que por inspiração e condução do Espírito Santo de Deus,
possamos fazer um ótimo encontro, fortalecendo cada vez mais o
ministério diaconal a serviço da Igreja na pessoa dos irmãos! Amém.
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Diácono a serviço da Vida e da Esperança.

Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação - ENAC
- Jornalista: Diác. José Bezerra de Araújo - Reg. Prof. 1210
DRT/RN - (84) 3208 5313 - jbez_araujo@hotmail.com
- Coordenador: Diác. José Carlos Pascoal - (011) 98512 4499
- Site: Diác. Alberto Magno Carvalho de Melo
albertomagno@ig.com.br

Diácono Zeno Konzen, presidente da CND

Escola Diaconal realiza o primeiro encontro
com candidatos

 No dia 23 de fevereiro, no Mosteiro de São Bento, ocorreu o pri-
meiro dia de formação da Escola Diaconal “Dom José Maria Pires”, da Ar-
quidiocese da Paraíba, com a participação dos mais de 30 aspirantes e respec-
tivas esposas.
 Durante a manhã ocorreu a oração e motivação inicial feita pelo
vice-coordenador da Escola, o diácono Josinaldo Dantas e o coordenador dos
diáconos, o Diácono Antonio Carlos. O diácono José Gomes ministrou uma
formação acerca da importância da Liturgia das Horas. Logo em seguida, o
Diácono Armando trabalhou a dimensão da missão diaconal e a família.
 A parte da tarde foi conduzida pelo diretor da Escola Diaconal, pa-
dre José Marcílio Cavalcanti, que tratou do tema: “As vocações bíblicas”, em
especial a vocação de Abraão.
Fonte: Equipe de Comunicação da Escola Diaconal Dom José Maria Pires

Diáconos da Diocese de Abaetetuba realizam a
primeira reunião

          No dia 23 de fevereiro de 2019, pela manhã, na Cúria Diocesana
da Diocese de Abaetetetuba, PA, reuniram-se os Diaconos Permanentes,
juntamente com o Diretor Espiritual, padre Idaltino dos Prazeres.
        Essa foi a primeira reunião dos diaconos da diocese, ordenados
à aproximadamente 4 meses. Momento de partilha e encaminhamentos.
Que Nossa Senhora vos ilumine.

Colaboração: Diácono Leudo de Oliveira Farias.
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Dom Jaime Spengler
Arcebispo de Porto Alegre

 Redescobrir e reviver
em profundidade o signifi cado
do compromisso batismal! Eis a
oportunidade que o tempo qua-
resmal oferece a todos. Os qua-
renta dias que antecedem a ce-
lebração da Páscoa representam
ocasião propicia para redesco-
brir o que signifi ca ser cristão e
o sempre necessário progresso
no conhecimento e no amor de
Cristo.

 Este tempo representa uma estação ou peregrinação propícia para
se treinar com maior tenacidade na busca de Deus, orientados, sobretudo,
pelo Evangelho do Crucifi cado-Ressuscitado. Tal disposição é expressão do
desejo humano de aproximar-se de Deus. É neste contexto que ressoa de
forma contundente a exortação de Jesus: “Arrependei-vos e crede no Evan-
gelho” (Mc 1,15). Converter-se não é expressão de um esforço pessoal em
vista de possível autorrealização ou sucesso pessoal. Isso porque o ser hu-
mano não é senhor do próprio destino. Ele não se faz, mas é expressão de
amor que não surge de si mesmo. Poder-se-ia dizer que conversão consiste
em não se considerar ‘criadores’ de si mesmos, mas fi lhos e fi lhas do Eterno,
nossa origem e destino.

 Converter-se signifi ca, para o batizado, compreender a versão de
Deus para a humanidade de todos os tempos, condensada no Evangelho;
signifi ca procurar Deus, estar com Deus, empenhar-se por viver e conviver
segundo as indicações oferecidas por Deus ao longo da história da salvação,
cujo ápice é o mistério da encarnação. Converter-se consiste em abandonar
qualquer forma de segurança humana e lançar-se com confi ança e simplici-
dade no seguimento do Senhor Jesus.
 Durante o período da Quaresma a Igreja nos oferece instrumentos
ascéticos e práticos para que cada um possa percorrê-lo frutuosamente. São
quarenta dias em que cada um pode realizar e aprofundar uma experiência
ascética e espiritual. O jejum, a oração e a caridade (esmola) são as práticas
consagradas pela tradição para quem se dispõe a referida experiência. Ela
encontra seu vigor na determinação pessoal de realizar o caminho proposto.
 Merece destaque durante o tempo da Quaresma o exercício da
caridade: Deus caritas est. É nesse contexto que a Campanha da Fraternidade
– proposta, desde 1963, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil –
encontra sua razão. Afi nal “a caridade não é uma espécie de atividade de
assistência social que se poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à sua
natureza, é expressão irrenunciável da sua própria essência”. (…) A doutrina
cristã sobre o Estado e a doutrina social da Igreja sempre consideraram como
“norma fundamental do Estado a prossecução da justiça e sua fi nalidade a
justa ordem social, garantindo a cada um, no respeito do princípio da sub-
sidiariedade, a própria parte nos bens comuns” (Bento XVI). Disso decorre a
conveniência de promover no seio da sociedade, séria refl exão sobre um as-
pecto da vida social que necessita de especial atenção – e, talvez, conversão!
– a fi m de promover a implantação do Reino de Deus anunciado por Jesus.
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Tempo de graça

 A Comissão Regional dos Diáconos CRD NE 2, realizou Assem-
bleia de Formação, no período de 22 a 24 deste mês de fevereiro, no Convento
de Ipuarana, em Lagoa Seca-PB. Estiveram representadas as quatro províncias
eclesiásticas do Regional – Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do
Norte, com um total de 44 pessoas, entre diáconos, aspirantes ao diaconado e
esposas de diáconos e aspirantes.
 O tema de formação foi “Batizados e Enviados: a Igreja de Jesus
Cristo em missão no Mundo”, com assessoria do Diácono Sérgio Sezino.
Numa avaliação geral, todos se mostraram satisfeitos com a abordagem,
metodologia, conteúdo do tema e programação do evento. Durante o encon-
tro, o Presidente da CRD NE 2, Diác. Otacílio Vieira de França, falou sobre
os prazos para o envio das fi chas de inscrição dos que vão participar da As-
sembleia Nacional Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), em
Goiânia-GO, de 4 a 7 de abril.
 No sábado à noite, o Presidente se reuniu com os presidentes das
CDD. Foram abordados vários assuntos, entre os quais a questão fi nanceira,
obrigações fi nanceira dos diáconos para com as CDDs, CRD e CND, a pos-
sibilidade de encontros provinciais dos diáconos, com presença do Presidente
da CRD, entre outros assuntos. No fi nal do Encontro, os presentes defi niram a
data da Assembleia Regional do próximo ano, marcada para o período de 14 a
16 de fevereiro de 2020. O local será defi nido conforme a melhor cotação de
preço. (Diácono José Bezerra de Araújo - ENAC / CND)

Diáconos da CRD Nordeste 2 tiveram Encontro de Formação Manoel Amaral é ordenado Diácono Permanente
na Arquidiocese de Manaus, AM

A Área Missionária Nossa Senhora Aparecida, situada na estrada Manuel
Urbano, em Cacau Pirêra, Iranduba, esteve em festa na manhã do dia 24 de
fevereiro, quando foi celebrada Eucaristia com a Ordenação Diaconal Perma-
nente de Manoel Mateus Gomes Amaral. A missa solene foi presidida pelo
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sergio Castriani, concelebrada
pelo pároco, padre Cândido Andrade e pelos padres visitantes Fausto Beretta
e Kleython Cabral, além de contar com a presença de diversos diáconos que
vieram de Manaus prestigiar esse momento tão importante na vida do 56°
diácono permanente da Arquidiocese de Manaus.
 A celebração também contou com a presença de familiares e ami-
gos do neo-diácono, além de fi éis vindos de outras paróquias da capital e
dos agentes de pastorais que atuam nas diversas comunidades pertencentes
à AMNSA, que vieram dar as boas vindas ao Diácono Amaral, como é mais
conhecido. Antes do inicio da celebração, padre Cândido não escondia a
alegria dessa tão aguardada celebração e leu um breve histórico da vida do
amigo que nasceu em Santarém (PA) e, após uma vasta caminhada, seria
fi nalmente ordenado diácono, tendo como lema de Serviço: “Pela graça que
me foi dada” (Rm 12, 3).
Fonte: Arquidiocese de Manaus
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Diocese de Ilhéus realiza encontro com
Diáconos, candidatos e esposas

 Aconteceu nos dias 16 e 17 de março, o encontro dos diáconos
permanentes, candidatos da Escola Diaconal Santos Lourenço e Estevão, e
esposas da Diocese de Ilhéus, BA, com o bispo diocesano Dom Mauro Mon-
tagnoli, CSS. Foi o primeiro encontro de 2019, promovido pela Comissão
Diocesana dos Diáconos Permanentes.
 No primeiro momento houve uma partilha da vida e ministério dos
diáconos e esposas e “roda de conversa” com perguntas sobre duvidas dos
candidatos e suas esposas aos já ordenados e ao bispo. Em seguida ocorreu
uma conferência proferida por dom Mauro à luz do livro “Ser Diácono”, de
dom Edson Oriolo.
 Ainda no sábado, para encerrar as atividades do dia, foi celebrada
Missa com Vésperas, seguida da Via-Sacra, refl etindo o tema da Campanha
da Fraternidade de 2019, “Fraternidade e Políticas Públicas”. No domingo
pela manhã, foi celebrada a Santa Missa. Em seguida, dom Mauro ministrou
outra conferência, desta vez sobre a Campanha da Fraternidade de 2019. O
encontro terminou com almoço.
 O encontro ocorreu no Centro de Treinamento de Leigos da Dio-
cese de Ilhéus. Participaram do encontro 7 diáconos permanentes, 4 candida-
tos e 6 esposas.

Colaboração: Rodrigo Dias, candidato da Escola Diaconal.

Faleceu o Diácono Advalto José dos Santos

Faleceu no dia 27 de fevereiro de 2019, aos 61 anos, o
Diácono Permanente Advalto José dos Santos vítima de infarto fulmi-
nante. O corpo foi trazido para a Catedral, onde foi celebrada missa
às 16h e depois levado para o Cemitério Parque da Paz, em Ponta da
Fruta. O enterro aconteceu no dia 28 de fevereiro às 10h.
 Advalto morava no Parque Moscoso e exercia seu ministé-
rio diaconal na Catedral de Vitória, participava da Comunidade Nossa
Senhora de Nazaré e atuava junto à Pastoral da Pessoa Idosa. A
Arquidiocese de Vitória reza a Deus por este irmão e pede consolo
para seus familiares e amigos.

“Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em
mim, ainda que morra, viverá”. (Jo 11,25)

Colaboração: Diácono Jeremias Messias Diniz

Faleceu o diácono Belmiro, da diocese de São José dos
Pinhais, PR

Faleceu no dia 15 de março, o diácono permanente Belmiro
Nu-nho, de Piraquara, diocese de São José dos Pinhais, PR. A missa
de Corpo Presente foi celebrada às 11h de sábado, 16, na Capela
Santa Mônica, de Piraquara, seguida de sepultamento no Cemitério
Municipal.
 Diácono Belmiro tinha 69 anos de idade, tendo sido ordena-
do em 13 de setembro de 2003. Deixa viúva Maria Rita Mota Nunho.
Respondia pela Pastoral da Pessoa Idosa no Setor III da Diocese.
 A Comissão Nacional dos Diáconos e a Comissão Regional
dos Diáconos CRD Sul 2 se solidarizam com os familiares, o diaco-
nado e a comunidade local.

Fonte: Diácono Bento Chinaglia, presidente da CRD Sul 2

Faleceu o diácono Waldecir, da diocese de Castanhal
 Faleceu no dia 02 de março, o diácono Waldecir de Miranda Mon-
teiro, aos 60 anos de idade.
 "Agradecemos e louvamos a Deus pelo dom da vida do Diácono
Waldecir de Miranda Monteiro pela dedicação no exercício da sua missão
diaconal em nossa Diocese, particularmente nas Paróquias de Nossa Senhora
de Nazaré e do Perpétuo Socorro, em Capanema, PA, diocese de Castan-
hal. Confi antes na misericórdia de Deus e professando a fé na Ressurreição,
rezemos pela sua família e amigos, bem como por todos os que tiveram a
alegria de participar de seu abençoado e frutuoso ministério".

Colaboração: diácono Coriolano Pinto.



O evento da Transfi guração do
Senhor inspirou as palavras do Papa
Francisco antes de rezar com os fi éis
na Praça São Pedro a oração mari-
ana do Angelus.
 O evangelista Lucas nos
mostra Jesus transfi gurado sobre a
montanha, que é o local da luz, sím-
bolo fascinante da singular experiên-
cia reservada aos discípulos Pedro,
Tiago e João. Eles sobem a mon-
tanha com o Mestre, o veem imergir-
se em oração e, a um certo ponto, o
seu rosto muda de aparência. E ao
lado de Jesus apareceram Moisés e

Elias, que falam com Ele de sua morte.

Ninguém alcança a vida eterna senão seguindo Jesus
 Francisco explicou que a Transfi guração se realiza num
momento singular da missão de Cristo, depois de confi ar aos discípu-
los que sofrerá, morrerá e ressuscitará no terceiro dia. Jesus quer
que saibam que este é o caminho através do qual o Pai fará alcançar
a glória para o seu Filho, ressuscitando-o dos mortos. “E este será
também o caminho dos discípulos: ninguém alcança a vida eterna
senão seguindo Jesus, carregando a própria cruz na vida terrena.
Cada um de nós tem a própria cruz. O Senhor nos mostra o fi m deste
percurso, que é a Ressurreição, a beleza, carregando a própria cruz.”

A perspectiva cristã do sofrimento

 Portanto, acrescentou o Papa, a Transfi guração de Cristo
nos mostra a perspectiva cristã do sofrimento: “Não é sadomaso-
quismo, é uma passagem necessária, mas transitória”. O ponto de
chegada ao qual somos chamados é luminoso como o rosto de Cris-
to transfi gurado: Nele está a salvação, a bem-aventurança, a luz, o
amor de Deus sem limites.
 Mostrando a sua glória, Jesus nos garante que a cruz,
as provações, as difi culdades nas quais nos debatemos têm a sua
solução e a sua superação na sua Páscoa.

O Papa fez então um convite aos fi éis:
 “Nesta Quaresma, subamos também nós a montanha com
Jesus! De que modo? Com a oração. A oração silenciosa, a oração
do coração, a oração sempre buscando o Senhor. Permaneçamos
alguns momentos em recolhimento, todos os dias um pouquinho,
fi xemos o olhar interior no seu rosto e deixemos que a sua luz nos
adentre e se irradie na nossa vida. ”
 É assim, reiterou Francisco: a oração em Cristo e no Es-
pírito Santo transforma a pessoa a partir de dentro e pode iluminar
os outros e o mundo circunstante. “Quantas vezes encontramos pes-
soas que iluminam, que emanam luz dos olhos, que têm aquele olhar
luminoso! Rezam e a oração faz isto: nos faz luminosos com a luz do
Espírito Santo.”
 “Prossigamos com alegria o nosso itinerário quaresmal”,
concluiu o Pontífi ce. “Vamos dar espaço à oração e à Palavra de
Deus. Que a Virgem nos ensine a permanecer com Jesus mesmo
quando não o entendemos e compreendemos. Porque somente per-
manecendo Nele veremos a sua glória.”

(texto: Vatican News - fonte: www.cnbb.org.br)
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Papa Francisco: a oração ilumina. O sofrimento cristão não é sadomasoquismo

Retiro da Escola Diaconal Santo Efrém
 A Escola Diaconal "Santo Efrém", da arquidiocese de Belém do
Pará realizou Retiro Espiritual nos dias 1, 2 e 3 de março de 2019, na Casa de
retiros "Semente do Verbo", no Monte Tabor.
 O Retiro teve como asessor o padre Acácio Carlos Cardoso, Mps,
da paróquia Bom Pastor, e como assistente o diácono Ricardo Cordeiro. Re-
uniu candidatos da turma 2015/2019, cujas ordenações serão no dia 15 de
agosto de 2019. Participaram as respectivas esposas.
 A missa de encerramento foi presidida pelo Diretor da Escola Dia-
conal, padre Valdinei de Lima Silva. Roguemos a Deus pelos nossos irmãos e
a missão a ser abracada com fé e dedicação.

Colaboração: Diácono Humberto Brito, Arquidiocese de Belém, PA.

Diaconado da Arquidiocese de Belo Horizonte tem
nova coordenação

 O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, MG, dom Walmor
Oliveira de Azevedo deu posse à nova coordenação da Comissão Arquidioce-
sana dos Diáconos – CAD, com mandato até 2022. Eis a composição diretiva:
 Coordenador Arquidiocesano: Diácono Márcio Honório de Olivei-
ra e Silva; Secretário: Diácono Hernanne Marques Ribeiro; Tesoureiro:
Diácono Glevison Felipe Lourenço de Sousa; Coordenadores da Região
Episcopal Nossa Senhora Aparecida: Diácono Helvécio Antônio Marques e
Diácono Silvanir Soares da Silva; Coordenadores da Região Episcopal Nossa
Senhora da Conceição: Diácono Célio de Freitas Nunes e Diácono José Samo-
el de Oliveira Reis; Coordenadores da Região Episcopal Nossa Senhora da
Esperança: Diácono Marcelo Paulino Costa e Diácono Adilson do Nascimen-
to Ferreira; Coordenadores da Região Episcopal Nossa Senhora da Piedade:
Diácono Paulo Franco Taitson e Diácono Noraldino Caetano Fonseca Filho;
Coordenador da Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário: Diácono Jorge
José Rasuck; Tesoureiro: Diácono Glevison Felipe Lourenço de Sousa.
 A Comissão Nacional dos Diáconos (CND) parabeniza os escolhi-
dos, desejando feliz gestão.
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