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Ordenações diaconais na Diocese de Rio Branco (AC)
O bispo diocesano de Rio Branco (AC), dom Joaquín Pertíñez Fernández, OAR, ordenou 12 Diáconos Permanentes para a Igreja acreana,
sendo 6 no dia 10 de agosto, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré de Rio Branco, 4 na Paróquia São Francisco de Assis, de Boca do Acre
(AM) e dois na Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Sena Madureira (AC).

 Ordenados no dia 10 de agosto: Carlos Alves de Sou-
za, Fernando Sérgio Pereira Fernandes, João Alves
da Fonseca, Jonismar Barcelos Brasileiro, Manoel do
Monte de Souza e Nelson Noronha de Azevedo.

Ordenados no dia 17 de agosto: Alcemir Souza da Silva, Almir
Miranda de Almeida, Antônio Jorge Souza dos Santos e
Sebastião de Souza Carvalho.

Ordenados no dia 24 de agosto: Charles Severo do Nas-
cimento e Francisco de Souza Oliveira

 O bispo diocesano de Jaboticabal (S), dom Eduardo Pinheiro
da Silva, SDB, impôs as mãos e ordenou 12 novos diáconos para a
Igreja diocesana. A solene Celebração Eucarística, ocorrida no dia da
Festa de Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho, festejou os 90 anos da
criação e instalação canônica da Diocese.
 Foram ordenados: Carlos Braz Padovan Filho, Carlos Sal-
vador Fumero, Celso Luiz da Silva, Eduardo Aparecido Bonelli,
Fabrício Ferrarini Miranda, João Morato Filho, Kleber Luiz Fure-
gato, Odair Possebon, Robson Alexandre Chimineli, Sidneis Apa-
recido Rodolffi , Tiago Sartori Costa e Wilian Latorre.
 O Ginásio Municipal de Esportes “Alberto Bottino” de Jaboti-
cabal esteve completamente lotado de fi éis das paróquias, familiares
dos ordenados e clérigos.
* Colaboração: Diácono Flávio Livotto (Arquidiocese de Ribeirão Preto).

Diocese de Jaboticabal (SP) ganha 12 novos Diáconos
Permanentes
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“São precisamente
os diáconos o rosto
da Igreja na vida
quotidiana, de uma
comunidade que vive
e caminha entre as
pessoas, e onde não
é grande quem man-
da, mas quem serve”.
Papa Francisco

 Queridos irmãos diáconos, neste dia em que celebramos
a Festa de São Lourenço, nosso patrono, dia do Diácono, nos ale-
gramos com o dom da vida e na vida a missão e vocação para o qual
fomos chamados: ser sinal de Cristo-Servo, animador da “diaconia”
da Igreja, da vocação ao serviço de cada comunidade e de cada cris-
tão. Neste dia renovemos o nosso sim ao chamado!
 “O discípulo de Jesus não pode seguir um caminho dife-
rente do Mestre, mas, se quer levar o seu anúncio, deve imitá-lo,
como fez Paulo: almejar tornar-se servo. (Por outras palavras) Contu-
do, se evangelizar é a missão dada a cada cristão no Batismo, servir
é o estilo segundo o qual viver a missão, o único modo de ser discí-
pulo de Jesus. É sua testemunha quem faz como Ele: quem serve os
irmãos e as irmãs, sem se cansar de Cristo humilde, sem se cansar
da vida cristã que é a vida de serviço” (Homilia do Papa Francisco  no
Jubileu dos Diáconos, 29/05/2016).

Graça da dupla-sacramentalidade

 Alguns discípulos e missionários do Senhor são chamados
a servir à Igreja como diáconos permanentes, fortalecidos, em sua
maioria, pela dupla sacramentalidade do Matrimônio e da Ordem.
(DAp 205).
 Agradeçamos ao Senhor por nos ter concedido a graça
do sacramento do matrimônio e da ordem que nos possibilitam ser
família diaconal. Neste ensejo, agradecemos as nossas esposas, aos
nossos fi lhos netos e demais familiares, por nos acompanharem e
apoiarem na vivencia da nossa vocação e missão na Igreja, na família
e na sociedade.

“Tocar a carne de Cristo no Pobre”

 “Cheios do Espírito” (At 6,3), somos chamados a colaborar
com a missão da Igreja, no serviço generoso aos irmãos e irmãs a
partir do nosso ministério, como servidores da Palavra, da Liturgia e
da Caridade. Em comunhão com os nossos bispos e (com os nossos
irmãos) presbíteros renovemos a nossa disposição de servir espe-
cialmente aos mais pobres e excluídos da nossa sociedade, “tocando
a carne de Cristo no pobre”, (renovemos) continuemos a nossa dis-

posição sincera de exercer a diaconia da caridade em nome da nossa
Igreja. “Quantas vezes encontramos um pobre que se aproxima de
nós. Podemos até ser generosos, podemos até ter compaixão, mas
habitualmente não o tocamos. Oferecemos-lhe a moeda, mas evi-
tamos tocar-lhe a mão. E esquecemo-nos de que aquele é o corpo
de Cristo! Jesus ensina-nos a não ter medo de tocar o pobre e o ex-
cluído, porque naquela pessoa está Ele próprio. Tocar o pobre pode
purifi car-nos da hipocrisia e tornar-nos inquietos pela sua condição.”
(Papa Francisco, Audiência Geral, Roma 22/06/17).

Diáconos, discípulos missionários numa Igreja em Saída

 “São ordenados para o serviço da Palavra, da Caridade
e da Liturgia, especialmente para os sacramentos do Batismo e do
Matrimônio; também para acompanhar a formação de novas comuni-
dades eclesiais, especialmente nas fronteiras geográfi cas e culturais,
onde ordinariamente não chega a ação evangelizadora da Igreja”
(DAp 205)
 Encorajados pelo papa Francisco,  por nossos bispos e
presbíteros, renovemos a nossa disposição sincera de nos colocar
em uma permanente atitude de saída missionária, vivendo a alegria
do nosso Batismo no nosso ministério, na criatividade e ousadia mis-
sionária,  fazendo-nos próximos dos nossos irmãos e irmãs leigos e
leigas que se dedicam a missão de anunciar a alegria do evangelho
nos diversos rincões do nosso país, sejam nas realidades rurais como
nas periferias do nosso mundo urbano. Caminhemos com esperan-
ça e coragem em meios aos grandes desafi os dos nossos tempos.
Cresçamos na vida de oração e comunhão, para melhor servir ao
Povo de Deus, anunciando o Evangelho do Nosso Senhor Jesus
Cristo.

Comunhão diaconal

 Estimados irmãos, renovemos a comunhão do nosso diaco-
nado, por meio da participação na vida diaconal em nossas comissões
(Arqui)diocesanas, regionais e nacional dos Diáconos. A Igreja espe-
ra de todos nós o testemunho de comunhão e participação.  Reviva-
mos a nossa gratidão aos nossos pastores pelo incentivo e apoio ao
nosso ministério.   Fortalecidos na comunhão com os nossos bispos,
presbíteros e com todo o Povo de Deus que não nos deixemos levar
pelas tentações do isolamento e individualismo. Fomos vocacionados
e ordenados para viver em comunhão.
Que a Virgem Maria, mulher cheia de graça, que se fez humilde serva
da humanidade nos acompanhe e nos proteja em nossa caminhada.
Que São Lourenço, diácono e mártir interceda por nós em nossa vida
e missão. Feliz Dia do Diácono.

Manaus, 09 de agosto de 2019.
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho
Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos
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Por: Montserrat Martinez,
Representante das esposas na re-
união do CID

 O Concílio Vaticano II
(1962-1965) restaurou o diaco-
nato como um grau permanente
do ministério ordenado, com a
possibilidade de ser conferido
a homens casados (LG 29); esta
restauração é um dom de Deus
à sua Igreja. Hoje, há mais de

45.000 esposas que aceitaram o desafi o de acompanhar os seus maridos no
caminho da ordenação diaconal e no exercício do ministério diaconal.
 O homem cristão casado que quer responder ao chamado de Deus,
aderindo ao diaconato, inicia um caminho de discernimento sobre a vocação
e sua possível concretização; o marido não o faz sozinho, mas acompanhado
por sua esposa, no seio de sua família. A vocação do marido torna-se uma
opção de vida fundamental para ambos. Neste itinerário, sendo o marido can-
didato ao diaconato, pede-se à esposa que dê o seu consentimento para que o
marido possa ser ordenado diácono.
 O Código de Direito Canônico explicita isto (cân. 1031 parágrafo
2). Esta exigência também consta no número 37 das Normas Básicas (Ratio)
para a Formação dos Diáconos Permanentes e em muitos Diretórios de diver-
sas dioceses e Conferências Episcopais no mundo inteiro. Estes documentos
referem-se tanto à norma canônica quanto à exigência legal necessária.
 Podemos estabelecer uma analogia entre o sim de Maria (Lc 1,38)
e o sim da esposa para tornar possível a ordenação diaconal do marido, in-
dicando que existe uma profunda relação entre o sim da esposa expresso no

momento do compromisso conjugal e o sim que lhe é pedido como aceitação
do ministério diaconal do marido. Maria aceita a vontade do Senhor. Diante
do impossível aos olhos humanos, a primeira reação de Maria é de perplexi-
dade, suspeita e medo. Mas então a confi ança em Deus a faz aceitar com
humildade e coragem a nova situação, anunciada pelo anjo. Certamente ela
pensou nas difi culdades que o seu sim implicaria, até mesmo no perigo da
morte; a fé em Deus Todo-Poderoso a faz crer que venceria porque Deus
estaria ao seu lado. Sua total confi ança em Deus fará de sua vida um sim
contínuo, uma expressão de louvor ao Senhor e de amor.
 O sim dado pela esposa para que seu marido seja ordenado diácono
é um eco do primeiro sim. A esposa, no momento do casamento, expressa o
seu sim, comprometendo-se com a fi delidade total ao marido. O seu compro-
misso implica amor mútuo, vontade de fazer avançar um projeto comum de
vida familiar. A esposa, como o marido, sai de casa e se abre à aventura de
viver uma vida nova com o amado; o amor não lhe poupará as difi culdades,
mas possibilitará vivê-las com confi ança e generosidade. No decorrer da vida,
o amor torna-se maduro e fecundo.
 Assim, à medida em que o candidato ao diaconato avança no
caminho para a ordenação, é pedido à esposa que dê o seu consentimento
e assine, se concordar, sua permissão para que o marido seja ordenado. Tal
permissão não só é uma exigência canonicamente necessária, mas é um es-
plêndido fl orescimento do sim dado no momento do casamento, expressão de
um compromisso de amor a Deus e à Igreja, percorrido com o marido.

* Texto da Sra Montserrat Martinez, representante das esposas no Centro
Internacional do Diaconato - CID, publicado em espanhol "Consentimiento
de la esposa del diácono" na página "Catolica Diaconae" em 12 de agosto de
2019.   Tradução: Diácono Júlio César Bendinelli, vice-presidente da CND.
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O CONSENTIMENTO DA ESPOSA DO DIÁCONO*

Ordenados 26 diáconos na Arquidiocese de Ribeirão Preto (SP)
 O Ginásio de Esportes "Pedro Ferreira dos Reis" de Sertão-
zinho (SP) recebeu grande multidão de fi éis para a Missa Solene em
que foram ordenados 26 Leitores e Acólitos como Diáconos Perma-
nentes. A solene Celebração Eucarística com ordenações ocorreu
neste sábado, 10 de agosto, Festa de São Lourenço, diácono e mártir
e Dia do Diácono.
 Dom Moacir Silva, Arcebispo metropolitano, fez a oração
consecratório e impôs as mãos ordenando os novos diáconos para a
Igreja na Arquidiocese de Ribeirão Preto. Foram ordenados: Ademir
Petterli Thomaz, Adilson Heráclito Carbi, Anselmo Belan, Anto-
nio Carlos dos Santos, Aparecido Pedro Teodoro, Aureo João
Nunes Ribeiro, Claudinei de Lacerda Rubio, Cleber Lucas Ger-

mano, 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, Valdenir da Silva Pastorelli, Willian Peterson
de Andrade.
 Tema dos ordenados: “Quanto a nós, apresentamo-nos
como vossos servos por amor de Jesus “ (2Cor 4,5b)

Foto: PasCom Arquidiocesana de Ribeirão Preto.
Colaboração: Diácono Flávio Livotto
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CRD Centro Oeste realizou Encontro Regional
da Família Diaconal

Foi realizado nos dias 02 a 04 de agosto o Encontro da
Família Diaconal, promovido pela Comissão Regional dos Diáconos
- CRD Centro Oeste. O importante evento foi realizado no Centro de
Pastoral da Diocese de Itumbiara (GO), com o tema: “Diaconado:
Família, Serviço e Ministério”, com assessoria de Dom Levi Bonatto,
bispo auxiliar de Goiânia (GO).
 O Encontro teve início com missa presidida pelo bispo dio-
cesano de Itumbiara, dom Antonio Fernando Brochini, CSS, e conce-
lebrada por dom Levi. Paralelamente ao Encontro, foi realizado o 1º
Encontro Regional das Esposas dos Diáconos do Centro Oeste, com
assessoria do padre Joaquim e Karla Pedro, com palestras, partilhas
e dinâmicas. Foi celebrado também um Momento Mariano. Participa-
ram, no total, 150 pessoas.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos enviou
mensagem aos encontristas, que foi lida pelo diácono Alberto Magno
Carvalho de Melo, Assessor de Relações Internacionais da CND.
Participou também o 2º Secretário da CND, diácono Hamilton dos
Santos Nascimento. Ambos fazer parte do diaconado do Regional
Centro Oeste.

Colaboração: Diácono Alberto Magno Carvalho de Melo.

Reunião dos diáconos de Abaetetuba com o bispo
diocesano

 No dia 20 de julho de 2019, os Diáconos Permanentes da Diocese
de Abaetetuba (PA) estiveram reunidos com o seu Diretor Espiritual padre
Idaltino dos Prazeres e o Bispo Diocesano dom José Maria Chaves dos Reis.
 Padre Idaltino falou da Teologia da Celebração da Palavra de Deus
e da Liturgia presidida pelo Diácono e como preparar bem a homilia. À tarde,
dom José Maria falou sobre o serviço diaconal e de como o Diácono deve
"escutar, fazer-se próximo e testemunhar sua vida no meio do povo de Deus".

Colaboração: Diácono Leudo de Oliveira Farias

Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira,
SDV - Bispo da Prelazia de Itacoatiara

Estimados presbíteros. Graça e paz!
 A Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil se alegra pela notí-
cia do início do processo de discernimento e formação dos candidatos ao
diaconato da Prelazia de Itacoatiara. O ser, a vocação e a missão do diácono
surgem da ação criativa do Espírito Santo, na Igreja primitiva diante das ne-
cessidades da comunidade e da urgência da Igreja em cumprir a sua missão
(At 6,3). A restauração do diaconato permanente pelo Concílio Vaticano II
não é um retorno somente a origem da Igreja, é muito mais que isso, ela vem
responder a uma nova visão ministerial de Igreja. A história e as perspectivas
pastorais que tanto motivaram os padres conciliares a restaurar o ministério
diaconal, na verdade, eram motivações do grande protagonista da Igreja: o
Espírito Santo.
 O diaconato tem a sua origem na consagração e na missão de
Cristo, nas quais o diácono é chamado a participar (cf. LG, 28a). Nos últimos
anos a vocação diaconal tem crescido, isto é, muitos bispos e presbíteros
têm motivado e acolhido a vocação diaconal em suas dioceses. As diretrizes
para o Diaconado Permanente da Igreja do Brasil (Doc 96 CNBB), indicam
a as etapas do processo formativo, bem como o perfi l e os pré-requisitos
necessários para se tornar um diácono permanente. Além das diretrizes cada
diocese estabelece os seus critérios segundo as necessidades da Igreja par-
ticular. Mais que nunca a Igreja espera dos diáconos disposição missionária
para servir aos mais pobres nunca Igreja em saída, companheira no caminho.
“A Conferência de Aparecida espera dos diáconos um testemunho evangélico
e impulso missionário para que sejam apóstolos em suas famílias, em seus
trabalhos, em suas comunidades e nas novas fronteiras da missão”. (DAp
208).
 Nos unimos à Comissão Regional dos Diáconos Norte 1 e nos co-
locamos à disposição para colaborador no processo formativo dos candidatos
e rogamos ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. Que
Nossa Senhora das Vocações e São Lourenço intercedam por esta iniciativa
esperançosa para a Prelazia de Itacoatiara e para a nossa Igreja na Amazônia.
 Fraternalmente,
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente da CND

Mensagem da CND ao Bispo da Prelazia de
Itacoatiara (AM)



 A preocupação de Francisco
em relação aos incêndios que têm
ferido a Amazônia foi manifestada
depois da oração mariana do An-
gelus neste domingo (25). A voz do
Papa se une àquela dos bispos da
América Latina que também demon-
straram tristeza e, através de apelos
públicos, pediram medidas urgentes
em defesa da Amazônia.
 “ Estamos todos preocupados
com os grandes incêndios que se
desenvolveram na Amazônia. Ore-
mos para que, com o empenho de
todos, sejam controlados o quanto

antes. Aquele pulmão de fl orestas é vital para o nosso planeta. ”
 O apelo do Papa Francisco veio neste domingo (25), depois
da oração mariana do Angelus na Praça São Pedro. Depois de chefes
de Estado da América e da Europa, e dos bispos das Conferências

Episcopais da América Latina se manifestarem a respeito dos incên-
dios que vêm devastando a região amazônica, o Pontífi ce também
demonstrou a sua preocupação com aquele que é “o pulmão de fl o-
restas vital para o planeta”.

https://www.vaticannews.va
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Papa Francisco manifestou, dia 25/08, preocupação com as queimadas na Amazônia

 Com pesar, a Arquidiocese de Juiz de Fora informa o falecimento
do Diácono Pedro Bioza, ocorrido na manhã do dia 23 de agosto, sexta-feira.
O diácono lutava contra uma doença e estava internado no Rio de Janeiro,
onde o corpo foi velado a partir das 10h do sábado (24), no Cemitério Jardim
da Saudade, bairro Jardim Sulacap. O sepultamento ocorreu as 16h.
 Diácono Pedro deixou a Arquidiocese de Juiz de Fora há quatro
anos, mudando-se para Volta Redonda, onde atuava na paróquia São Sebas-
tião, no Retiro.
 A Presidência da CND se solidariza com os familiares e comuni-
dade e com o Diaconado da CRD Leste 1 e Leste 2.

Nota de Falecimento

Convite de Ordenação Diaconal da Arquidiocese de
Olinda e Recife

 Os Leitores e Acólitos André Luis, Francisco Marcelino, Ivanil-
do Leandro, Roni Amorim e Sandro Roberto, serão ordenados Diáconos
Permanentes pela Oração Consecratória e Imposição das Mãos do Arcebispo
Metropolitano Dom Antonio Fernando Saburido.
 A Solene Eucaristia com Ordenações será celebrada no dia 11 de
outubro de 2019, às 19h, na Igreja Matriz de Santa Isabel, de Paulista (PE).
Os ordenandos escolheram como lema "Eis que estou no meio de vós como
aquele que serve" (Lc 22,27-b)

Colaboração: Francisco de Assis Marcelino

CRD Leste 1 realizará Encontro Estadual de
Diáconos e Esposas

 A Comissão Regional dos Diáconos CRD Leste 1, que com-
preende o Diaconado do Estado do Rio de Janeiro, realizará o Encontro Es-
tadual de Diáconos e Esposas na Diocese de Itaguaí, RJ.
 O importante evento será realizado no dia 28 de setembro de
2019, das 08h as 16h, com assessoria de dom Frei José Ubiratan Lopes,
bispo diocesano de Itaguaí. A coordenação será do diácono Aristides Zando-
nai, presidente da CRD Leste 1.
 Local: Rua Coronel Freitas, 45, Centro - Itaguaí, RJ.

Diáconos e esposas da Arquidiocese de Porto Alegre
(RS) realizam Retiro Espiritual

 Diáconos e esposas da Arquidiocese de Porto Alegre estiveram re-
unidos em Retiro no último fi nal de semana (16 a 18 de agosto), tendo como
tema “O chamado à santidade”, refl etindo a Exortação Apostólica “Gaudete
Et Exsultate”. O pregador do Retiro foi o bispo da Diocese de Rio Grande,
dom Ricardo Hoepers.
 As esposas foram assessoradas pela Dra. Patrícia Soares, com o
tema “Santidade na Família”. Também estiveram presentes dom Aparecido
Donizeti de Souza, bispo auxiliar de Porto Alegre e referencial dos diáconos,
e padre José Flack. O Retiro foi realizado na Paróquia São Martinho, Bairro
Cristal, Porto Alegre. Participaram 38 diáconos e várias esposas, em espírito
de oração.

Colaboração: Diácono Marcio André Rybarczyk

www.vaticannews.va
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Dom Francisco ordena 11 diáconos permanentes na
Diocese de Nazaré

 A Diocese de Nazaré, em Nazaré da Mata-PE, conta com mais 11
diáconos permanentes desde o dia 4 de agosto, data de encerramento do ano
jubilar de celebração do Centenário de criação daquela Igreja Particular. A or-
denação foi em missa campal em frente à Catedral, presidida pelo Bispo Dio-
cesano, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, diante de uma multidão de
fi éis, e concelebrada por Dom Limacêdo Antônio da Silva, bispo Auxiliar de
Olinda e Recife, e vários presbíteros da Diocese, às 16 horas.
 Pela oração consecratória e imposição das mãos de Dom Francisco
de Assis, foram ordenados diáconos permanentes: Aguinaldo Francisco da
Silva, Daniel Cosmo de Arruda Silva, José Carlos de Freitas Paula, José
Ferreira da Silva, João Júlio Barreto Filho, Marcelo Barbosa de Pontes,
Marcos Agostinho dos Santos, Marcos da Costa Barbosa, Nedson Ximenes
dos Santos Júnior, Paulo Gomes de Vasconcelos Silva e Reinaldo Severino
Martinho.
 Antes da bênção fi nal da celebração, o Presidente da Comissão Re-
gional dos Diáconos do Nordeste 2 (CRD NE2), Diácono Otacílio Vieira de
França, que é da Diocese de Nazaré, falou sobre a importância de a Diocese
contar com os novos diáconos, agradeceu a presença dos fi éis, dos diáconos e
presbíteros, e deu as boas vindas aos recém-ordenados. Agradeceu também aos
diáconos permanentes de outras dioceses (Natal e João Pessoa) que se fi zeram
presentes. (Diác. José Bezerra de Araújo - ENAC//CND)

Ordenação eleva para 100 o número de diáconos da
Arquidiocese de Natal

     O Arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, presidiu
missa na qual, pela oração consecratória e imposição das mãos, ordenou 12
diáconos permanentes, na tarde/noite de 10 de agosto, festa de São Lou-
renço, diácono e mártir da Igreja.
     Foram ordenados: Alexandre Silva de Araújo, Antônio Marcos Gui-
lherme do Nascimento, Eduardo Bráulio Wanderley Netto, José Carlos
Dias, José de Arimatéia Ferreira Barbosa, José Élmano Barreto Leite,
Josélio Lopes de Oliveira, Luis Carlos do Nascimento Silva, Márcio
Adriano de Azevedo, Márcio Ribeiro da Silva, Ricardo Augusto de
Carvalho Jansen Ferreira Conegundes e Wellington David de Olivei-
ra Lima. Eles concluíram a formação na Escola Diaconal Santo Estêvão
Diácono, que tem como diretor e formador o Diácono Edmar de Araújo
Conrado.
     Coube ao Diácono Edmar apresentar os candidatos ao Arcebispo e re-
querer a ordenação, conforme o rito da celebração com ordenação diaconal.
A celebração contou com a presença de milhares de pessoas, que lotaram a
Catedral metropolitana de Nossa Senhora da Apresentação. Eram famili-
ares, amigos e fi éis em geral. Também estiveram presentes dezenas de pres-
bíteros da Arquidiocese – muitos dos quais de paróquias dos novos diáconos
– e mais de 50 dos 88 diáconos permanentes da Arquidiocese, até a data de
ontem, 10 de agosto. Com os 12 recém-ordenados, somam-se agora 100
diáconos permanentes na Arquidiocese de Natal, entre incardinados e resi-
dentes. (Diác. José Bezerra de Araújo - ENAC//CND)

Ricardo Marques será ordenado Diácono na
Arquidiocese de  Florianópolis (SC)

 O candidato ao Diaconado Permanente Ricardo Marques, da
Arquidiocese de Florianópolis (SC), será ordenado Diácono Permanente
no dia 07 de setembro de 2019, pela imposição das mãos e oração conse-
cratória de dom Wilson Tadeu Jonck, SCJ.
 A solene Celebração Eucarística com Ordenação Diaconal ocor-
rerá na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Glória, Balneário, Flo-
rianópolis (SC), às 15h. A Igreja de Nossa Senhora da Glória fi ca à Rua
Sérgio Gil, 792 - Balneário - Florianópolis (SC).

Candidatos ao Diaconado foram instituídos Leitores e
Acólitos em Juiz de Fora (MG)

No dia 10 de agosto, Festa de São Lourenço, diácono e mártir
e Dia do Diácono, 25 candidatos ao Diaconado Permanente, prepara-
dos na Escola Diaconal Santo Estevão da Arquidiocese de Juiz de Fora
(MG), foram instituídos Leitores e Acólitos, em celebração solene presi-
dida pelo Arcebispo Metropolitano dom Gil Antonio Moreira.
 Os candidatos serão ordenados Diáconos Permanentes em
dezembro de 2019, na Catedral de Santo Antonio em Juiz de Fora.

Colaboração: Robson Ribeiro - Juiz de Fora (MG)


