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Novos Diáconos Permanentes foram
ordenados em Patos (PB)

 A Diocese de Patos, no sertão da Paraíba, conta com 9 no-
vos diáconos permanentes, ordenados no dia 5 de julho, às 19 horas,
na Catedral de Nossa Senhora da Guia, pela imposição das mãos e
oração consecratória do bispo diocesano dom Eraldo Bispo da Silva.
 Na ocasião, receberam a ordenação diaconal os senhores:
Adriano Patrício Lima de Oliveira, Alexandre José Oliveira César,
Antônio Perônio de Amorim, Francisco Assis de Queiroga, Fran-
cisco Carlos Correia, Jarbas da Nóbrega Morais, Josuedson Fer-
nandes da Silva, Klauber Marques de França e Ubiratan da Silva
Araújo.
 A celebração com a Ordenação Diaconal ocorreu dentro das
solenidades de comemoração dos 60 anos de existência da Diocese
de Patos-PB. A partir da ordenação, os novos diáconos integram o
Clero Diocesano. (Diác. José Bezerra de Araújo - ENAC)

Presidente da CND participou da XX Assembleia
Geral da CRD Nordeste 5

O presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND),
diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho), participou no fi -
nal de semana (19 a21 de julho) da XX Assembleia Geral da Comissão
Regional dos Diáconos - CRD Nordeste 5, que compreende o diaco-
nado das dioceses do Estado do Maranhão.
 O importante evento foi realizado na Diocese de Coroatá
(MA) com o tema "A Dimensão da Palavra no Ministério Diaconal e
sua Prática", com assessoria do diácono Odélcio Calligaris Gomes da
Costa, da Diocese de Piracicaba (SP). Diácono Odélcio, teólogo, foi
presidente da CND.
 "Fui muito bem acolhido por dom Sebastião Bandeira, bispo
referencial do diaconado regional, e por um grupo bastante expressivo
de diáconos e esposas", afi rmou o diácono Chiquinho.

Dom Lucena ordenará 12 diáconos na Diocese de Nazaré (PE)
 A Diocese de Nazaré, em Pernambuco, que tem como
padroeira Nossa Senhora de Nazaré, está vivenciando o cen-
tenário de criação com várias atividades e celebrações, sob a
presidência do Bispo Diocesano, Dom Francisco de Assis Dantas
de Lucena. Dentro das comemorações, no mês de maio deste ano
Dom Lucena presidiu missa comemorativa dos 10 anos de orde-
nação dos diáconos formados pela escola São Lourenço Mártir, da
diocese de Nazaré.
 No próximo dia 4 de agosto, às 16 horas, na Catedral de
Nossa Senhora de Nazaré, também dentro das comemorações do
centenário da Diocese, serão ordenados mais 12 diáconos per-
manentes, pela imposição das mãos e oração consecratória de
Dom Lucena. Esse grupo também recebeu a formação na Escola
Diaconal São Lourenço Martir.
 Na ocasião, serão ordenados diáconos permanentes
os senhores: Aguinaldo Francisco da Silva, Daniel Cosmo
de Araújo Silva, José Carlos de Freitas Paula, José Ferreira
da Silva, João Júlio Barreto Filho, Marcelo Barbosa Pontes,
Marcos Agostinho dos Santos, Marcos Antônio da Costa Bar-
bosa, Nedson Ximenes dos Santos Júnior, Paulo Gomes de
Vasconcelos Silva, Reinaldo Severino Marinho e Severino Ra-
mos da Silva. (Diác. José Bezerra de Araújo - ENAC) Dom Lucena presidiu missa comemorativa dos 10 anos de ordena-

ção dos diáconos em maio de 2019.
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Irmãos e irmãs!

 Te r m i n a -
mos nossa participa-
ção no dia 21 de
julho, na XX Assem-
bleia da Comissão
Regional dos Diáco-
nos Nordeste V, com
uma belíssima ce-
lebração Eucarística,
no encerramento das

Santas Missões Populares na catedral de Nossa Senhora da Pie-
dade, em Coroatá/MA.
 Quanta sintonia entre o povo e seu bispo! Quanta religiosi-
dade autêntica, envolvente, pura, que fascina, cultiva e revela valores
tão fundamentais que se evidenciam de imediato e nos motivam a
renovar em nós os valores do Evangelho e a paixão pelo Reino do
ressuscitado.
 Com simplicidade, o coração do pastor esperançoso, toma-
do de de alegria e gratidão, dom Sebastião Bandeira Coelho, bispo
diocesano nos acolhia a todos. Como ele estava feliz!
 Nós, diáconos do Brasil (CND), tivemos uma recepção dig-

na e valorosa com manifestações de apoio e felicitações, conversas
demoradas, relatos e testemunhos de grandes desafi os enfrentados
por muitos irmãos neste Nordestão maravilhoso, com riquezas hu-
manas que se revelam na experiência e na escuta apaixonante do
Mestre e Senhor. É daí que brota esta impressionante capacidade
de resiliência, comovente, edifi cante, de um discipulado envolvente e
admirável.
 Estamos começando a nossa peregrinação, que teve início
em Manaus (AM), com a Assembleia do Regional Norte l, agora com
a Assembleia do Regional Nordeste V, o início deste compromisso de
ser uma presença institucional e de apoio aos nossos regionais.
 Estaremos em agosto reunidos em Brasília, no Centro Cul-
tural Missionário (CCM) para nossa primeira reunião ampliada da
Presidência da CND com os presidentes das CRDs, o Conselho Con-
sultivo. Esperamos planejar os próximo anos. Trabalhar com metas
e pés no chão. Mudanças e ajustes são necessários e urgentes e,
tenho certeza, nos farão um bem enorme. Divulgaremos no momento
oportuno tudo aquilo que for o resultado do nosso próximo encontro.
 Um grande e fraterno abraço a todos e às esposas guer-
reiras, a nossa gratidão. Peço à elas, oração e apoio.

Diácono Chiquinho, Presidente da CND  - Manaus/Am.
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Presença da Presidencia da CND

O Arcebispo metropolitano de Sorocaba (SP), dom Julio Endi Akamine
impôs as mãos e ordenou diácono permanente o leitor e acólito Pedro Israel
Paifer. A solene Celebração Eucarística com Ordenação Diaconal ocorreu na
Igreja Matriz da Paróquia São Bento, de Sorocaba, sendo concelebrada por sete
presbíteros, com participação de 29 diáconos permanentes.
 Os fi éis lotaram o templo para participarem da Eucarístia, na qual Pe-
dro Paifer foi paramentado com a Dalmática e Estola Diaconal diante de sua
família e membros da comunidade paroquial.
 Na refl exão, dom Julio aprofundou o sentido da experiência de uma
Vocação, a partir da primeira Leitura, que lembrou da vocação do profeta Isa-
ias, que ao ser chamado olha para sua fraqueza diante do desafi o da missão.
Porém, Deus vai dar segurança, ao afi rmar "Eu estou contigo". O arcebispo deu
ênfase na segunda leitura à afi rmativa de Pedro: “O Amor cobre uma multidão
de pecados”, afi rmando que devemos cobrir os pecados do irmão com a mi-
sericórdia e não piora-lo mais ainda.
 Mas foi no evangelho que o Arcebispo resumiu o ensinamento sobre a
vocação, quando das tres vezes que Jesus indaga se Pedro o amava. “Podem-
os dizer que Jesus convenceu a Pedro, ao aceitar o Amor tão pobre e cheio de
limitações do Apóstolo. Somente assim, Pedro conheceu a grandiosidade do
Amor de Deus".
 Momento marcante foi o canto da Ladainha e depois de ordenado os
cumprimentos da Família, onde o longo abraço dado na esposa Ivonete mere-
ceu aplausos de toda a assembléia. Ao fi nal o néo Diácono fez os agradeci-
mentos, especialmente para sua Comunidade Bom Jesus da Cana Verde, onde
nasceu e se encontra até hoje. (Fonte: Diác. José da Cruz, Sorocaba)

Pedro Paifer é ordenado Diácono Permanente em Sorocaba (SP

Facebook: www.facebook.com/diaconadobrasil/
Instagran: comissaonacionaldosdiaconos
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Dom Aparecido Donizeti de Souza
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Por-
to Alegre (RS)

 Já ouvimos o dito popular que
“o pouco, com Deus, é muito; e o muito,
sem Deus é pouco”. Essa expressão
que, possivelmente, já saiu de nossos
lábios nos reporta ao Evangelho que
será parte da liturgia do próximo fi m
de semana onde traz presente a fi gura
de uma mulher que sabe, em sua po-

breza, oferecer “tudo que possuía para viver” (cf. Mc 12,44).
 É fato que vivemos num mundo materialista, consumista e
individualista. Infelizmente, cresce um indiferentismo diante do so-
frimento alheio. A própria vida humana tem pouco ou nenhum valor
para muitos. Na verdade, a vida entrou na dinâmica da cultura do
descartável. Mas é fato também que nos deparamos com muitos ges-
tos generosos de solidariedade para com os mais pobres e sofridos.
Seria muito bom que o ser humano espontaneamente desenvolvesse
essa sensibilidade para com o outro e soubesse viver a partilha como
algo natural. Contudo, não é o que acontece, pois isso supõe famílias
que sejam movidas por valores altruístas onde dedicar-se generosa-
mente ao bem do outro predominasse nos relacionamentos cotidi-
anos. A questão é que precisamos combater e superar a globalização
da indiferença que toma conta de nossos corações.
 A exemplo da viúva, conforme o Evangelho de São Marcos,
que se encontrava no Templo e soube dar um testemunho de ge-

nerosidade, provocando elogios da parte de Jesus, podemos também
recordar pessoas, que no nosso tempo, também contagiam positiva-
mente com gestos gratuitos e generosos em favor dos mais neces-
sitados. Dentre tantas pessoas, lembro com carinho de nossa saudo-
sa Dra. Zilda Arns Neumann, médica pediatra e sanitarista brasileira,
que faleceu em Porto Príncipe, Haiti, no dia 12 de janeiro de 2010,
durante uma palestra sobre seu trabalho na Pastoral da Criança. Seu
testemunho de doação e amor para com os mais necessitados deixou
uma profunda marca de Deus tanto para a Igreja como para toda a hu-
manidade.Ainda, é signifi cativo lembrar que o exemplo e testemunho
será sempre a melhor forma para educar ou educar-se para a solidar-
iedade.
 Diante disso, outra fi gura que vem contagiando a muitos é
o Papa Francisco que, com simples gestos e palavras, vai mostrando
como viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Seus ges-
tos de amor e solidariedade para com os mais pobres e fragilizados
calam fortemente em muitos corações. Mas, basta também olharmos
ao nosso redor para vermos que muitos católicos e não católicos,
cristãos e não cristãos estão realizando muitos projetos voltados para
a defesa e promoção da vida dos que mais precisam. É louvável ver
pessoas preocupadas com os moradores de rua, pessoas dedicadas
aos enfermos, aos dependentes químicos, pessoas que assistem e
ajudam com amor famílias em situações de vulnerabilidade social e
tantos outros grupos que temos e necessitam de atenção especial.
 Que possamos, portanto, deixar-nos ser educados por tan-
tos bons exemplos na história em vista da construção de um mundo
mais humano, solidário onde todos tenham acesso aos direitos de
uma vida digna conforme o projeto de Deus.
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Educar-se para a solidariedade

Não à violência nas redes sociais
Dom Pedro Brito Guimarães - Arcebispo
de Palmas – TO
 Todos nós somos conscientes da
importância das redes sociais. Com o ad-
vento destas plataformas, tudo fi cou mais
fácil, mais rápido e mais efi caz. Por causa
da navegabilidade, da conectividade, da
velocidade e da praticidade, as redes socais
caíram no gosto das pessoas e se popula-
rizaram. Tanto assim que o papa Fran-
cisco chegou a dizer que “as redes socais
são ‘dom de Deus’ se usadas sabiamente”.

O problema é saber usá-las com sapiência. E é exatamente o que, de fato,
não está acontecendo. Nas mãos de quem não sabe manuseá-las sabiamente,
elas se constituem um desastre e se transformam em uma arma perigosa que
destrói, fere e mata.
 A rigor, as redes sociais são neutras: não fazem nem bem e nem
mal. É o coração humano que as tira desta sua neutralidade. “Não é a tec-
nologia que determina se a comunicação é autêntica ou não, mas o coração
do homem e a sua capacidade de fazer bom uso dos meios ao seu dispor”
(papa Francisco). O que se lamenta é que a geração de nativos, que domina,
como ninguém, estas plataformas, as utilizam como armas de guerra para
disseminar agressividades, espalhar cizânias, calúnias e raivas, provocar
suspeitas e nivelar, por baixo, como se todos fossem iguais. Infelizmente
muitos que se dizem “católicos” usam mais as redes sociais para condenar,
politizar, polarizar, desinformar e provocar a divisão entre as pessoas e en-
tre os grupos do que para dialogar, compartilhar e evangelizar. Defendem
um neoconservadorismo que chega a beirar cisma. Um abismo chama outro
abismo. A violência só gera violência. A guerra somente gera guerra. Usar o
nome de Deus para justifi car posturas e composturas agressivas e ríspidas, é
não falar, em espirito e verdade, em seu nome. Usar o nome da Igreja para
disseminar discórdia, é prestar-lhe um desserviço. Tenho repetido, à exaus-
tão: “toda vez que perdemos de vista a grandeza do mistério da comunhão
da Igreja para fi car preso à mesquinhez de uma pessoa, à fragilidade de um

determinado grupo, ao erro de um determinado período histórico, perdemos
a capacidade de contemplar o infi nito mistério de Deus agindo em nós. Deus
é infi nitamente maior do que nosso pecado. Entender o mistério da comunhão
da Igreja é não amesquinhá-la, não perder tempo com fofocas e picuinhas que
ameaçam fechar a comunidade em si mesma e isolar os grupos” (padre Vitor
Feller).
 Tempo complexo este nosso. Estaria Cristo dividido? Estaria
a Igreja de Cristo dividida? Quem nos separará do amor de Cristo? Gosto
muito deste outro texto. Não é da minha autoria. Nem sei quem o escreveu.
Peço, pois, vênia e licença, ao autor, para apropriar-me dele, como se meu
fosse: “não tragam apenas a palavra afi ada, feita faca para o combate; tragam
também a voz e, no canto, a melodia do sonho e da esperança da unidade.
Não tragam apenas olhos críticos para desnudar a injustiça e a opressão que
os outros comentem; tragam também um olhar doce e terno, capaz de perdão,
misericórdia e reconciliação. Não tragam apenas mãos fi rmes e fortes, a fi m
de remover barreiras e obstáculos; tragam também na ponta dos dedos sen-
síveis o bálsamo para as nossas feridas do corpo e da alma. Não tragam ape-
nas pés rijos e calejados para as estradas íngremes e inóspitas; tragam tam-
bém passos leves e pacientes, sintonizados com o ritmo dos mais debilitados.
Não tragam apenas a boa nova do evangelho como um tesouro de preciosas
pérolas; tragam também a arte, a graça e a magia de transmiti-la em tempos
complexos. Não tragam apenas um espírito de fé, que tudo vence, supera e
sublima; tragam também o coração aberto ao diálogo, à solidariedade, à paz
e à oração. Não tragam apenas a água viva da mensagem, junto com a certeza
de que Deus o envia; tragam também sedes, dúvidas e interrogações, pois,
evangelizar é um movimento de mão dupla. Não tragam apenas o ouvido at-
ento e a resposta pronta ao sofrimento e à alegria de tantos caminhos; tragam
também o silêncio respeitoso diante da dor, já que uma história nua é como
um sacrário aberto”.
 Portanto, digamos não à violência nas redes sociais. Não compar-
tilhemos notícias e nem conteúdos ofensivos e depreciativos. Não partici-
pemos de grupos que tenha por objetivos fofocar, caluniar e divulgar inver-
dades, como se verdades fossem. Vamos todos contribuir para a superação da
violência, inclusive nas redes sociais. Esta é a nossa missão. Bela missão.
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Dom Sergio celebra os cinco anos de ordena-
ção diaconal de José Torres

 A Casa de Retiro Santuário do Sagrado Coração de Jesus e Nossa
Senhora das Graças, situado à Rua Alarico Furtado, 1330, bairro Jorge Tei-
xeira, Área Missionária Cidade de Deus (AMCD) – Setor Dom Luiz Soares
Vieira/Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes, foi o palco da missa
em ação de graças pelos cinco anos de ordenação diaconal do diácono José
Torres. A celebração foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano da Arquidi-
ocese de Manaus, Dom Sergio Castriani e concelebrada pelo Frei Francisco
Areque, responsável pela AMCD.
 O local que foi realizado a solenidade pertence ao próprio diácono
há 21 anos e a 16 anos funciona como uma espécie de casa de retiro espiritual
e onde também há 15 anos é realizada a vigília em honra ao Sagrado Coração
de Jesus que esse ano caiu exatamente no dia em que se comemora. Claro que
diante de uma data tão importante que contou com a participação ilustre do
querido Arcebispo, a comunidade toda se fez presente, sobretudo a Comuni-
dade de Guadalupe e os membros do grupo Famílias do Sagrado Coração de
Jesus. Após a benção fi nal, todos foram convidados a participarem do jantar
e na sequência, começou a vigília até às 6h.

4º Encontro da Família Diaconal do Regional Norte 1
reúne diáconos e esposas na Maromba (Manaus)
 De 5 a 7 de julho, aconteceu no Centro de Formação e Treinamen-
to Maromba de Manaus (AM), o 4º Encontro Regional de Diáconos Perma-
nentes e Esposas – Norte 1 (AM/RR), com o tema “Formação inicial e per-
manente dos diáconos”. O evento foi uma realização da Comissão Regional
dos Diáconos (CRD) e teve como público alvo, os diáconos permanentes
e suas respectivas esposas. A programação dos três dias incluiu momentos
de acolhida e confraternização, geralmente realizada nos intervalos ou nas
refeições, assim também como momentos de partilha, oração, formação, com
a presença do Arcebispo Metropolitano de Manaus Dom Sergio Castriani e
Dom José Albuquerque, bispo auxiliar que presidiu a abertura do evento.
 O encontro ainda contou com a presença do diácono Luciano Lima
Santana, de Vitória da Conquista e que faz parte da ENAP - Equipe Nacio-
nal de Assessoria Pedagógica da Comissão Nacional do Diáconos (CND) e
fi nalizou com a celebração presidida pelo padre Fausto Beretta, diretor espiri-
tual dos diáconos num clima de muita união. “É um momento importante de
partilha e comunhão, pois assim como os presbíteros e os bispos se reúnem
no regional, os diáconos também tem essa necessidade de se encontrar para
compartilhar experiências e divulgar os trabalhos realizados. Nessa quarta
edição contamos com a presença de cerca de 60 diáconos vindos de todo o
regional, com exceção de Roraima e Itacoatiara. Somos muito gratos por esse
momento, ainda mais com a presença de Dom José e Dom Sergio que vieram
nos deixar uma palavra de apoio e incentivo”, disse o diácono Afonso Brito,
da equipe de coordenação do CRD.

Foto: Acólito Edson Ferreira e Arquivo Pessoal dos Diáconos
Fonte: https://arquidiocesedemanaus.org.br

Diácono Dorval comemora 100 anos de
idade com Celebração Eucarística

 No domingo, dia 30 de junho, ocorreu uma Celebração Eucarística
na Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Santa Maria (RS), com confrater-
nização entre diáconos e familiares.
 O ponto alto da Celebração foi a comemoração de 100 anos de
idade do Diácono DORVAL AUGUSTO FAUSTE, nascido em 30 de junho
de1919.
 A Presidência da CND parabeniza o caríssimo diácono.

Em agosto
de 2019, o bispo dio-
cesano de Rio Branco
(AC), Dom Joaquín
Pertiñez Fernandes,
OSM, ordenará 12
diáconos permanen-
tes na diocese de Rio
Branco.
  No dia 10
de agosto, Festa
de São Lourenço,
diácono e mártir, na

Catedral Nossa Senhora de Nazaré,  serão ordenados 6 diáconos;
no dia 17 de agosto, serão ordenados 4 diáconos na paróquia  de
São Francisco na cidade de Boca do Acre, AM e, no dia 24 do mesmo
mês, mais 2 serão ordenados na Paróquia de Sena Madureira.

Colaboração: Diác. Márcio Damião de Almeida

Ordenações diaconais na Diocese de Rio Branco (AC)



 O Papa Francisco dedicou a
alocução que antecede a oração do
Angelus à parábola do Bom Samari-
tano, proposta pela liturgia do XV Do-
mingo do Tempo Comum.
 Para Francisco, esta parábola
se tornou paradigmática da vida
cristã: “Tornou-se o modelo de como
um cristão deve agir”, convidando os
fi éis a lerem o “tesouro” contido no
Evangelho de Lucas.

Quem é o próximo?
 Neste episódio, Jesus é inter-

rogado por um doutor da lei sobre o que é necessário para herdar a
vida eterna. Jesus o convida a encontrar a resposta nas Escrituras:
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua
alma, e ao teu próximo como a ti mesmo!”. Havia, porém, diferentes
interpretações sobre quem seria o “próximo”. Então Jesus responde
com esta parábola.
 O protagonista é um samaritano, grupo na época despreza-
do pelos judeus. Portanto, não é casual a escolha de um deles como
personagem positivo da parábola. Ao longo de uma estrada, o sa-
maritano encontra um homem roubado e agredido por assaltantes.
Antes dele, por aquela estrada, haviam passado um sacerdote e um
levita, isto é, pessoas que se dedicavam ao culto de Deus. Mas não
pararam. O único que lhe presta socorro é justamente o samaritano,
“justamente quem não tinha fé!”.
 “Também nós pensamos em tantas pessoas que conhe-
cemos, talvez agnósticas, que fazem o bem. Jesus escolhe como
modelo alguém que não era homem de fé. E este homem, amando o

irmão como a si mesmo, demonstra que ama a Deus com todo o co-
ração e com todas as forças – o Deus que não conhecia! – e expressa
ao mesmo tempo verdadeira religiosidade e plena humanidade”.

Lógica invertida
 Depois de contar a parábola, Jesus se dirige novamente ao
doutor da lei e lhe diz: “Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do
homem que caiu nas mãos dos assaltantes?”. Deste modo, explicou
Francisco, Jesus inverte a pergunta do seu interlocutor e também a
lógica de todos nós. “Ele nos faz entender que não somos nós, com
base nos nossos critérios, que defi nimos quem é o próximo e quem
não é, mas é a pessoa em situação de necessidade que deve poder
reconhecer quem é o seu próximo, isto é, quem usou de misericórdia
para com ele”, prosseguiu o Papa, que acrescentou:
 “Ser capazes de sentir compaixão: esta é a chave. Esta é a
nossa chave. Se diante de uma pessoa necessitada, você não sente
compaixão, o seu coração não se comove, signifi ca que algo não
funciona. Fique atento, estejamos atentos. Não nos deixemos levar
pela insensibilidade egoística. A capacidade de compaixão se tornou
a medida do cristão, ou melhor, do ensinamento de Jesus”.
 O Pontífi ce fez o exemplo dos moradores de rua e de como
nos comportamos diante de alguém caído no chão. “Pergunte-se se o
seu coração não endureceu, se não se tornou gelo. (…) A misericór-
dia diante de uma vida humana na situação de necessidade é a ver-
dadeira face do amor.”
 “ Que a Virgem Maria nos ajude a compreender e, sobre-
tudo, a viver sempre mais o elo indissolúvel que existe entre o amor a
Deus, nosso Pai, e o amor concreto e generoso pelos nossos irmãos
e nos dê a graça de ter e crescer na compaixão”.

(Texto: Vatican News)

Angelus: “a compaixão é a chave da vida cristã. Não nos deixemos
levar pela insensibilidade egoística”
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CND pretende lançar novo site ainda neste ano
 A reunião de planejamento da Presidência da Comissão Na-
cional dos Diáconos (CND) com a Equipe Nacional de Assessoria de
Comunicação (ENAC), realizada nos dias 22 a 24 de junho, gerou
várias demandas para a atual gestão. Num dos momentos, a ENAC
apresentou uma proposta de estrutura do novo site para substituir o
atual. A ENAC expôs a estrutura, ouviu sugestões e propostas dos
integrantes da Presidência visando adequações, incluindo a estrutura
de cadastro dos diáconos de todo o Brasil, e outros aspectos, de for-
ma a dar maior visibilidade às ações da ENAC.
 No fi nal, a Presidência aprovou a proposta de estrutura do
novo site, acrescida das sugestões. A Equipe da ENAC trabalha agora
na conclusão da estruturação do novo site. A proposta inclui a migra-
ção de todo o conteúdo do atual site para o novo, de forma que seja
feito o lançamento na Solenidade de Cristo Rei, em novembro deste
ano.

CDD de Jundiaí promove o 1º Café da Manhã das
esposas de diáconos com o bispo

 Promovido pelas esposas dos diáconos da Comissão Diocesano
dos Diáconos (CDD) da Diocese de Jundiaí (SP), foi realizado neste sábado,
13 de julho, das 09h as 11h, o 1º "Café da Manhã" com dom Vicente Costa,
bispo diocesano, tendo como local o Espaço Padaria Beatrice, de Jundiaí.
 O bispo falou sobre o ministério diaconal na família e na Igreja: "É
muito importante que o diácono entenda que é esposo e pai em primeiro lugar,
para depois servir a Igreja. A espiritualidade do casal é fundamental para a
santidade na família e no ministério. Serem santos em todas as dimensões e
de forma integral. Que as esposas sejam fi éis, verdadeiras e estejam ao lado
do esposo". Dom Vicente falou ainda do Regimento Diocesano para o Diaco-
nado Permanente: "Portanto na vivência do Sacramento da Ordem, o diácono
construirá uma espiritualidade profunda, envolvendo a esposa e os fi lhos no
serviço de Cristo, no anúncio e na construção do Reino". Participaram 37
esposas e 6 viúvas. (Colaboração: Diácono Irvando Luiz Ferreira Silva)
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  O Encontro
Regional pretende reunir
os Diretores e Forma-
dores de Escolas Dia-
conais do Estado de São
Paulo. O convite é feito
pelo bispo referencial do
diaconado do Estado de
São Paulo, Dom Sérgio
de Deus Borges.
  “Tendo em
vista o providencial cres-

cimento das vocações e ordenações ao diaconado permanente no Regional
SUL 1 da CNBB e a constante necessidade de uma formação de diáconos
como apóstolos das novas fronteiras da missão sempre mais em sintonia com
as exigências pastorais da Igreja no Brasil e diante das sempre mais complexas
exigências da Evangelização, a Comissão Regional dos Diáconos - CRD SUL
1 realizará nos dias 27 a 29 de setembro de 2019 na cidade de Limeira/SP o
seu “I ENCONTRO REGIONAL DE DIRETORES E FORMADORES DAS
ESCOLAS DIACONAIS”.
 Esta formação se estende às dioceses que ainda não tem o diaconado
permanente.
 Dom Sérgio BorgesDom Sérgio de Deus Borges - Bispo auxiliar da
Arquidiocese de São Paulo e Referencial dos Diáconos Permanentes.

CRD Sul 1 realizará Encontro de Diretores de
Escolas Diaconais

CAD de Palmas realiza encontro de dom Pedro com as
esposas dos diáconos e candidatos.

 Foi realizado no dia 15 de junho, na chácara do diácono Cláudio
Gomes, em Palmas (TO) o 7º encontro do arcebispo de Palmas, dom Pedro
Brito Guimarães com as esposas dos diáconos e candidatos, evento anual onde
o arcebispo tem um momento de formação, escuta e confraternização.
 Neste encontro o tema foi “Fica sempre um perfume nas mãos de
quem oferece rosas”, e dom Pedro refl etiu a passagem de Mt 26, 6-13 (a ceia
em Betânia), também falou "da importância de não se distanciarem uma das
outras, de se manterem em comunhão para ajudar os esposos nessa unidade no
ministério". Dom Pedro as presenteou com um terço missionário pedindo que
rezassem por ele e pelos esposos.
 Tendo como referência a fala do arcebispo, a Comissão Regional
dos Diáconos - CRD Norte 3 sugeriu que as esposas se organizassem por
Região Pastoral e formassem equipes para visitas e orações nas casas uma das
outras, fortalecendo assim esses laços que as une, que é a oração. Estiveram
presentes 22 esposas, que partilharam essa grande graça de ter esse contato
próximo com dom Pedro, relatando o quanto é gratifi cante e importante esse
evento. Enquanto as mulheres estavam em formação os homens estavam na
cozinha ajudando na preparação do almoço. (Diác. Antonio Oliveira)

Convite para Ordenações Diaconais na
Arquidiocese de Ribeirão Preto

“Quanto a nós, apresentamo-nos como vossos servos por amor de Jesus
“ (2Cor 4,5b)
 A Arquidiocese de Ribeirão Preto, Escola Diaconal Arquidiocesa-
na "São Lourenço", os ordenandos e seus familiares convidam para a solene
Celebração Eucarística, na qual, pela imposição das mãos do Arcebispo
Metropolitano Dom Moacir Silva, serão ordenados Diáconos Permanentes
os Leitores e Acólitos: Ademir Petterli Thomaz, Adilson Heráclito Carbi,
Anselmo Belan, Antonio Carlos dos Santos, Aparecido Pedro Teodoro,
Aureo João Nunes Ribeiro, Claudinei de Lacerda Rubio, Cleber Lucas
Germano, Eduardo Cavalin Alves, Fredson Rogério de Souza, Hilton
Marcos Alves Ricz, Joaquim Batista Claret Pereira, José Marcos da
Silva, José Orlando Dorazzio, Joseli Alves de Oliveira, Luis Américo
P. Vitorello, Luis Rodrigo da Silva, Luiz Carlos Franco, Luiz Carlos
Vigatto, Marcelo Lemes Ferreira, Marcelo Nogueira de Souza, Márcio
Fabiano Alves, Marcos Antonio Vieira, Paulo Fernando de Brito, Valde-
nir da Silva Pastorelli e Willian Peterson de Andrade.
 A solene Celebração ocorrerá no dia 10 de agosto, sábado, Festa
de São Lourenço, Diácono e Mártir, no Ginásio de Esporte “Pedro Ferreira
dos Reis”, às 15h. O Ginásio de Esporte dica na Rua Bartholomeu Sala, 54,
Sertãozinho (SP)
 Colaboração: Diácono Flávio Livotto

Arquidiocese de Ribeirão Preto (SP)

 Tomados por respeito ao luto co-
municamos o falecimento do Diácono
Wilson Vieira da Silva. Aos 59 anos
de idade, o diácono faleceu na manhã
de quinta-feira, 04 de julho. Ordenado
diácono em janeiro de 2010, Wilson
Vieira da Silva era casado com Perpétua
Maria Soares de Araújo Vieira e era pro-
fessor de ensino religioso, sociologia e
fi losofi a no Instituto Dom Barreto.
. O velório aconteceu na igreja
Catedral Nossa Senhora das Dores a
partir das 13h, com celebração da missa
de Corpo Presente às 15 horas, seguida
de sepultamento. Unidos em oração, in-

tercedemos por nossos irmãos. Diácono Wilson - Falecido
Nota da Presidência da CND

 Consternados, nos solidarizamos com a família enlutada e com
o diacônio da Arquidiocese de Teresina e da CRD NE 4. "Combateu o bom
combate, viveu a fé". Descanse em paz.
 Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, presidente.

Nota de falecimento da Arquidiocese de Teresina (PI)


