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Mensagem da Presidência

O Diácono Francisco Salvador Pontes
Filho (Chiquinho) envia sua exortação
aos Diáconos Permanentes do Brasil.
Leia na página 2.

Ordenados 14 Diáconos Permanentes na
Arquidiocese de Mariana (MG)

 A Diocese de Mariana (MG) ordenou 14 Diáconos Permanentes
no dia 1º de novembro de 2020. A Solene Celebração Eucarística com ordena-
ções foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Airton José dos Santos,
na Basílica do Sagrado Coração de Jesus em Conselheiro Lafaiete (MG)
 Os novos diáconos foram preparados na Escola Diaconal “São
Lourenço”, sendo treze homens casados e um celibatário, que assumiram o
compromisso de expressar pela radicalidade do serviço o amor que tem a
Deus e à causa do seu Reino através do Diaconado Permanente.
 Foram ordenados: Armando Hammoud (Barbacena); Délio
Duarte (Viçosa); Evanildo Cândido Machado (Barbacena); Francisco
Donizete Vidal (Barbacena); Hernando Rodrigues (Ouro Branco); José Fa-
gundes Felisberto (Piranga); José Luciano Castro Nazareth (Santa Bárbara
do Tugúrio); José Roberto Pinto (Conselheiro Lafaiete); Lautair Lopes
Fernandes (Pedra Bonita); Luiz Otávio Teixeira (Amarantina); Marcelo
Pereira da Silva (Ouro Branco); Paulo Afonso de Assis (Antônio Carlos);
Ronei Luís da Silva Ferreira (Ouro Branco) e Walmik Pimentel de Matos
(Barbacena)
 Parabéns aos novos diáconos da Igreja Particular de Mariana. São
Lourenço os ensine sempre amar a Jesus com todo ardor e a entregar sua vida
e ministério a serviço do Reino. Maria Santíssima, a mãe do serviço, apre-
sente sempre a seu fi lho Jesus suas intenções.

Alan Venâncio (ENAC – CND)

Ordenação marca os 20 anos do diaconato
permanente na Arquidiocese de São Paulo

 O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo (SP), pre-
sidiu  a missa solene na qual foram ordenados 5 diáconos permanentes para
a Arquidiocese no sábado, 21. A celebração na Catedral da Sé, aconteceu no
contexto das comemorações dos 20 anos da instituição do diaconato perma-
nente na Igreja na Capital. Foram ordenados: Durval Bueno, José Mário
Garcia Corral, João Gundes de Barros, Marcel Alves Martins e Nelson
da Silva.
 Na homilia, Dom Odilo afi rmou que essa era ocasião de dar graças
a Deus por todos os frutos colhidos nas duas décadas de diaconato permanente
na Arquidiocese, especialmente pelo trabalho dos formadores e pelo ministé-
rio exercido por todos os diáconos ordenados nesse período.
 Em nome dos diáconos permanentes da Arquidiocese, o Diácono
Marcio José Ribeiro, agradeceu a todos aqueles que fazem parte da história
da Escola Diaconal. Dirigindo-se ao Arcebispo, ele ressaltou que Dom Odilo
não mede esforços para promover o diaconato permanente. “Sua motivação
para atuarmos nos hospitais, cemitérios, casas de caridade dá um impulso
maior para que o diaconato verdadeiramente esteja em ação nas três dimen-
sões próprias: serviço da Palavra, do Altar e da Caridade. Sua confi ança no
diaconato permanente demonstra o amor para com todos nós!”, manifestou.
 Durante quase 30 anos, Aury Brunetti foi o único diácono perma-
nente na Arquidiocese e um dos incentivadores para que esse ministério pas-
sasse a ser instituído em caráter ofi cial com uma formação sistematizada. A
instituição ofi cial do Diaconado na Arquidiocese foi feita por Dom Cláudio
Hummes, que instituiu a Escola Diaconal em 19 de agosto de 2000.
 A primeira turma, 24 no total, recebeu a ordenação em 4 de dezem-
bro de 2005. Antes disso, entre 2002 e 2005, houve a ordenação de cinco
candidatos que já possuíam formação e experiência pastoral para exercerem
esse ministério. Atualmente, a Igreja em São Paulo possui 103 diáconos per-
manentes.

Diácono Virgílio Brescianini, 51
anos de Ordenação Diaconal

Leia na página 5 a mensagem de sua
fi lha Lúcia Regina .

Homilia do Papa Francisco no
Ângelus

Primeiro Domingo do Advento de 2020.
Leia na página 5.

www.cnd.org.brFacebook:
www.facebook.com/diaconadobrasil
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Alan Venâncio e Fabiana são apresentados em reunião
virtual como novos integrantes da ENAC

O candidato ao Diaconado Permanente Alan Venâncio e sua esposa Fa-
biana, da Escola Diaconal “São Lourenço”, da Arquidiocese de Belo Horizonte
(MG), são os novos integrantes da Equipe Nacional de Assessoria de Comunica-
ção – ENAC, da Comissão Nacional dos Diáconos – CND. A apresentação ocor-
reu em reunião virtual nesta terça-feira, 10 de novembro de 2020, com participa-
ção do presidente da CND, diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho),
do secretário da CND, diácono José de Oliveira Cavancanti (Cory), do tesoureiro
da CND, diácono Antonio Oliveira dos Santos e do coordenador da ENAC, diácono
José Carlos Pascoal.
 Alan, que reside em Betim (MG), é casado com Fabiana e pai de três
fi lhos. É empresário, consultor e professor nas áreas de Gestão de Projetos, Mar-
keting e Vendas, com sólida experiências nessas áreas. Tem experiência em ne-
gociações, treinamentos, gestão de equipes e Gestão de projetos em Marketing
Digital.
 Diácono Chiquinho fez a acolhida em nome da CND, destacando a im-
portância da participação de Alan e sua esposa Fabiana, dentro dos projetos de
comunicação e marketing digital propostos como objetivos principais do organ-
ismo diaconal. A ENAC passa assim a contar com 5 membros: diácono José Car-
los Pascoal (CRD Sul 1), coordenador; diácono jornalista José Bezerra de Araújo
(CRD NE 2); diácono Leandro Marcelino Santos (CRD Sul 1); candidato ao Diaco-
nado Alan Venâncio e esposa Fabiana (CRD Leste 2).

Por: Diácono Pascoal - ENAC / CND

Presidente da CND propõe parceria de formação com o povo Saterê-Mawé
O Diácono Francisco Salvador Pontes Filho

(Chiquinho), presidente da Comissão Nacional dos
Diáconos – CND, esteve em visita à sua cidade na-
tal Parintins (AM) em outubro de 2020 e deu um de-
poimento à ENAC – Equipe Nacional de Assessoria de
Comunicação da CND. Confi ra a seguir os principais
trechos.
 “Por ocasião de minha visita a minha terra natal
Parintins (AM), no último mês de outubro, tive a opor-
tunidade de conversar demoradamente com Josias
Saterê, liderança do povo Saterê-Mawé, etnia amazo-
nense localizada na terra indígena Andirá-Marau, na

divisa com o Pará.
 Formado em pedagogia, Josias Saterê é a primeira liderança do povo Saterê-Mawê, a
possuir título de mestrado, na área de Sociedade e Cultura na Amazônia, do Programa de Pós-
graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA), pela Universidade Federal do Ama-
zonas/UFAM. Casado com minha irmã Franciane Pontes, professora do município, com quem
tem um fi lho pequeno, Josias trabalha diretamente
na aldeia Saterê-Mawé, na formação e acompanha-
mento da juventude e preside uma associação de
ajuda e assistência ao povo Saterê.
 Conversamos sobre muitos assuntos e
a possibilidade de uma parceria com a Comissão
Nacional dos Diáconos – CND, no sentido de
apoiar e apresentar projetos na área de educação
para jovens indígenas, que precisam dar continui-
dade à própria formação intelectual. Segundo Jo-
sias Saterê, os projetos existentes hoje são muito
limitados e não contemplam uma formação mais
alongada, abrangente, e cada vez mais conta com
recursos escassos.
 Nos colocamos a disposição no sentido
de apoiar e apresentar as demandas oriundas da
comunidade Saterê, para outras instituições no país
e no mundo. Ficou claro que a nossa participação
nesta parceria, mesmo que informal, é sempre de acolher aquilo que for proposto, analisar seu
conteúdo e interferir o mínimo possível, em assuntos que dizem respeito ao povo Saterê-Mawé”.

www.cnd.org.br
mailto:enac@cnd.org
www.facebook.com/diaco-
www.youtube
mailto:jba_82@hotmail.com
mailto:diacpascoal@uol.com
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EM MENSAGEM AO POVO DE DEUS, CNBB REFORÇA A ESPERANÇA, A
CARIDADE E MISSÃO DA IGREJA NO BRASIL NO CONTEXTO DA PANDEMIA

A Con-
ferência Nacional
dos Bispos do Brasil
(CNBB) emitiu, como
resultado da reunião
realizada nesta quarta-
feira, 25 de novem-
bro, uma Mensagem
ao Povo Brasileiro em
tempo de pandemia.
O documento foi refe-
rendado pelos mais de

200 bispos, num total de 297 pessoas, compreendendo assessores
das comissões episcopais e representantes de pastorais e organis-
mos vinculados à CNBB que participaram da reunião.
 A mensagem busca refl etir sobre a presença e missão da
Igreja na realidade brasileira e expressar uma mensagem de esper-
ança e proximidade no contexto do novo Coronavírus. O documen-
to destaca ainda que a Igreja no Brasil é impelida a perseverar na
caridade, dando continuidade, nas paróquias, comunidades eclesiais
missionárias e instituições religiosas de todo país, das redes de soli-
dariedade em defesa da vida que se multiplicaram-se neste ano em
razão da pandemia.
 “Como discípulos missionários, queremos crescer nesse
tempo difícil, empenhados em remover as desigualdades e sanar a
injustiça. A humanidade aguarda uma vacina que, distribuída com
equidade, possa ajudar a garantir a vida e a saúde para todos”, diz
um trecho do documento.
 Confi ra, abaixo e a seguir em formato pdf, a íntegra da men-
sagem.

Mensagem ao Povo de Deus em tempo de pandemia

Feliz aquele que suporta a provação, porque, uma vez
provado,
receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam.
(Tg 1,12)

 Amado Povo de Deus, nós bispos do Brasil, reunidos num
encontro virtual para refl etir sobre a atual presença e missão da Igreja,
queremos expressar nossa mensagem de esperança e proximidade.
Neste ano irrompeu inesperadamente a pandemia da COVID19, alte-
rando nossas rotinas, revelando outras enfermidades de nosso tempo
e causando grande impacto num já fragilizado sistema de saúde, na
seguridade social, nos sistemas produtivos, na educação, na vida fa-
miliar, social e religiosa em geral. O Papa Francisco alerta que “a
tribulação, a incerteza, o medo e a consciência dos próprios limites,
que a pandemia despertou, fazem ressoar o apelo a repensar os nos-
sos estilos de vida, as nossas relações, a organização das nossas so-
ciedades e, sobretudo, o sentido da nossa existência”. (Fratelli Tutti,
33)
 Estamos num tempo de muitos questionamentos e cabe-
nos escutar o que o Espírito tem a dizer para a Igreja (Ap 2,7) nesse
contexto. A provação tem favorecido importantes aprendizados e
oportunidades para a vivência e o anúncio do Evangelho. Reconhe-
cemos, com gratidão, o empenho de tantas comunidades cristãs que
foram criativas para manter a ação evangelizadora, especialmente
pelas mídias sociais, promovendo a transmissão de celebrações litúr-
gicas, catequeses e aconselhamento aos fi éis. A Igreja doméstica foi
fortalecida, em sintonia com as Diretrizes Gerais da Ação Evangeliza-
dora, que promovem a comunidade cristã como Casa da Palavra, do
Pão, da Caridade e da Missão. Percebe-se o protagonismo dos leigos

e, especialmente, das mulheres na promoção da Igreja nas casas.
 Igualmente somos impelidos pelo Evangelho a perseverar
na caridade. Nas paróquias, comunidades eclesiais missionárias e
instituições religiosas de todo país, multiplicaram-se as redes de soli-
dariedade em defesa da vida. Por isso, foi coloca em prática a ação
solidária É Tempo de Cuidar, voltada a atender demandas de primeira
necessidade das pessoas que se encontram em situação de vulnera-
bilidade social no contexto da pandemia. Unidos a outras entidades
da sociedade civil, estamos buscando concretizar o Pacto pela Vida e
pelo Brasil, conclamando toda a sociedade para que, nesse tempo de
pandemia, ninguém seja deixado para trás.
 Como nos tem provocado o Papa Francisco, precisamos es-
cutar o clamor das famílias, trabalhar por uma economia “mais atenta
aos princípios éticos” (Fratelli Tutti, 170), oferecer uma política me-
lhor, sem desvios na garantia do bem comum, propor uma educação
humanista e solidária, comprometidos na permanente construção da
democracia. É urgente combater o racismo que se dissimula, mas não
cessa de reaparecer. (Fratelli Tutti, 20) Queremos assegurar a vida
desde a concepção até a morte natural, preservar o meio ambiente
e trabalhar em defesa das populações vulneráveis, particularmente
indígenas e quilombolas. Preocupa-nos o crescimento das várias for-
mas de violência, entre elas, o feminicídio. “Cada ato de violência co-
metido contra um ser humano é uma ferida na carne da humanidade;
cada morte violenta “diminui-nos” como pessoas”. (Fratelli Tutti, 227)
 Como discípulos missionários, queremos crescer nesse
tempo difícil, empenhados em remover as desigualdades e sanar a
injustiça. A humanidade aguarda uma vacina que, distribuída com
equidade, possa ajudar a garantir a vida e a saúde para todos.
 Pedimos que Deus acolha junto a Si os que morreram neste
tempo e dê consolação e paz às famílias enlutadas. Abençoamos
especialmente os incansáveis profi ssionais da saúde, os professo-
res, os cuidadores e todos que atuam em serviços essenciais. Nossa
prece também pelos presbíteros, diáconos permanentes, consagra-
dos e consagradas, leigos e leigas de nossas igrejas, para que se
sintam encorajados.
 O Advento é um tempo de renovar nossa esperança. Confi -
antes, afi rmamos que a fé em Cristo nunca se limitou a olhar só para
trás nem só para o alto, mas olhou sempre também para a frente (Spe
Salvi, 41). Não desanimemos, não estamos sozinhos: o Senhor está
conosco!
 Acompanhe-nos a Santa Mãe de Deus, Senhora Aparecida,
consolo dos afl itos, saúde dos enfermos e esperança nossa! Invo-
camos sobre todos a bênção da Santíssima Trindade, que sua mi-
sericórdia continue fortalecendo e animando o povo brasileiro.

Brasília-DF, 25 de novembro de 2020

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo de Belo Horizonte-MG
Presidente da CNBB

Dom Mário Antônio da Silva
Bispo de Roraima-RR
2º Vice-Presidente

Dom Jaime Spengler
Arcebispo de Porto Alegre-RS
1º Vice-Presidente

Dom Joel Portella Amado
Bispo auxiliar do Rio de Janeiro- RJ
Secretário-Geral da CNBB
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Você conhece DiaconANDO TV? Primeiro Encontro virtual de Diáconos das Américas

Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, de Belo
Horizonte recebe Prêmio Excelência da Saúde

Resultado de muito trabalho e dedicação na área da saúde na últi-
ma década, a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis (FHSFA) teve
sua atuação reconhecida sendo uma das instituições vencedores da oitava
edição do PRÊMIO EXCELÊNCIA DA SAÚDE! A premiação, realizada
pelo Grupo Mídia desde 2013, reconhece as instituições de saúde que se
destacaram na última década.
 Confi ra a mensagem do Presidente do Conselho Curador da
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, Diácono Dr. Paulo Taitson
(foto): “Sabemos que esse resultado se constrói ao longo da trajetória da
fundação e exige envolvimento, compromisso e responsabilidade de todos
os membros da comunidade Fundação Hospitalar São Francisco de Assis.
Recebam, portanto, minha benção e meu fraterno abraço, na certeza de que
será deixado um belo legado à nossa instituição”.

Fonte: FHSFA - Fundação Hospitalar São Francisco de Assis

DIACONADO PERMANENTE ÍBEROAMERICANO
Temos um canal de comunicação para todo o mundo. Teu apoio é

defi nitivo e necessário para mantê-lo no ar e você pode estar nos ajudando,
com simples ações:
1) You Tube: Acesse o canal buscando DiaconANDO TV, ou: https://www.
youtube.com/channel/UC0UJvExXCd7StznXW3YuadQ
Ali, por favor, inscreva-se no canal, ative a campainha para alertas, curta e
compartilhe.
2) Facebook: Acesse a página procurando Diaconando TV ou pelo
endereço: https://www.facebook.com/diaconandotv/. Curta e compar-
tilhe.
3) No Twitter e no Instagran busque: @diaconandotv
 Precisamos com urgência atingir a marca de 5.000 inscrições no
YouTube para manter o canal. Contamos contigo, diácono, esposa, com seus
amigos, sua comunidade!
 Deus abençoe a todos!

 DiaconANDO TV patrocina e convida para o primeiro Encontro
Virtual de Diáconos das Américas, com o tema: “O Diácono Permanente: te-
stemunha e animador da missão na Nova Evangelização”. Disse o Papa Fran-
cisco: “O Diaconado não é um ministério ordenado de segunda mão e por ele
devemos sempre nos formar e capacitar para continuar com a missão que nos
é dada”. Convidado especial: Frei José Gabriel Mesa Angulo, O.P. Frei José
é dominicano da Colômbia, Reitor da Universidade Santo Tomás, de Bogotá
e defendeu tese sobre o Diaconado Permanente. Será realizado no dia 05 de
dezembro de 2020, das 13h as 17h (horário de Bogotá, Colômbia), no Brasil,
15h as 19h, pelo Zoom Vídeo Conferência. Um encontro único e de cresci-
mento para o nosso ministério diaconal.
 Faça sua inscrição via e-mail: diaconandotv@gmail.com. Informe
nome do(a) inscrito(a), Diocese, País, tipo de participante (diácono, candida-
to, esposa, fi lho(a), leigo e número de celular para contato. O inscrito receberá
uma confi rmação por e-mail e um boleto para pagar a inscrição. Pelo mesmo
e-mail, você poderá solicitar mais informações.
 * Valor da Inscrição: depois de 15 de novembro de 2020:
- Somente inscrição individual, no valor de US 10,00, pela cotação do dia
pelo dólar turismo.
 * Como fazer o pagamento da inscrição:
- Deposite o valor, convertido em reais na conta da CND, que fará a transfe-
rência aos organizadores:  Banco: Caixa Econômica Federal. Conta Poupan-
ça. Agência: 1041 - Operação: 013 - Conta: 19408-3 - Em nome da Comissão
Nacional dos Diáconos – CND - CNPJ- 08.058.030/0001-60
 Espalhe esta importante notícia. Esperamos contar com sua partici-
pação. Deus seja louvado. São Lourenço, rogai por nós!

Nota de Falecimento - D. Mariana Barbosa Lima
O Diácono Márcio Damião de Almeida, da Diocese de Rio Branco (AC), co-
munica, com pesar, o falecimento de sua genitora D. Mariana Barbosa Lima,
ocorrido nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2020. "Agradeço a Deus pelo
dom da vida dela que, agora, descansa em paz", disse o diácono Márcio.
Diácono Márcio Damião de Almeida é presidente da Comissão Regional dos
Diáconos - CRD Noroeste e um dos Assessores Jurídicos da CND.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos se solidariza
com o diácono e sua família, contando com nossas orações e condolências.

www.facebook.com/diaconandotv/
mailto:diaconandotv@gmail.com
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Diácono Virgílio Brescianini, 51 anos de Ordenação Diaconal

PAPA FRANCISCO - ANGELUS - 1º DOMINGO DO ADVENTO 2020
 Queridos irmãos e irmãs, bom dia!
Hoje, primeiro domingo do Advento,
começa um novo ano litúrgico. Nele
a Igreja marca o curso do tempo com
a celebração dos principais acontec-
imentos da vida de Jesus e da história
da salvação. Ao fazê-lo, como Mãe,
ilumina o caminho da nossa existên-
cia, apoia-nos nas nossas ocupa-
ções quotidianas e orienta-nos para
o encontro defi nitivo com Cristo. A
liturgia de hoje convida-nos a viver o
primeiro “tempo forte” que é este do
Advento, o primeiro do ano litúrgico,
Advento, que nos prepara para o Na-

tal, e para esta preparação é um tempo de espera , é um tempo de esperança .
Expectativa e esperança.
 São Paulo (cf.1 Cor.1,3-9) indica o objeto da espera. Qual? A
"manifestação do Senhor" (v. 7). O Apóstolo convida os cristãos de Corinto, e
também nós, a centrar a sua atenção no encontro com a pessoa de Jesus: para
o cristão o mais importante é o encontro contínuo com o Senhor, estar com o
Senhor. E assim, acostumados a estar com o Senhor da vida, nos preparamos
para o encontro, para estar com o Senhor na eternidade. E esse encontro fi nal
virá no fi m do mundo. Mas o Senhor vem todos os dias, para que, com sua
graça, possamos fazer o bem em nossa vida e na dos outros. O nosso Deus é
um Deus que vem - não se esqueçam disso: Deus é um Deus que vem, vem
continuamente -: Ele não decepciona a nossa expectativa! Nunca decepciona
o Senhor. Isso nos fará esperar talvez, nos fará esperar alguns momentos no
escuro para deixar amadurecer nossa esperança, mas nunca desilude. O Sen-
hor sempre vem, está sempre ao nosso lado. Às vezes ele não aparece, mas
sempre vem. Ele veio num preciso momento histórico e se fez homem para
levar sobre si os nossos pecados - a festa do Natal comemora esta primeira
vinda de Jesus no momento histórico -; ele virá no fi m dos tempos como
um juiz universal; e também vem uma terceira vez, numa terceira via: vem
todos os dias para visitar o seu povo, para visitar todo homem e mulher que o
acolhe na Palavra, nos sacramentos, nos irmãos. Jesus, a Bíblia nos diz, está
à porta e bate. Todo dia. Está na porta do nosso coração. Batida. Você sabe

ouvir o Senhor que bate, que veio hoje visitar você, que bate no seu coração
com inquietação, com uma ideia, com inspiração? Ele veio para Belém, ele
virá no fi m do mundo, mas todos os dias ele vem até nós. Tenha cuidado, veja
o que você sente em seu coração quando o Senhor bate.
 Sabemos que a vida é feita de altos e baixos, de luzes e sombras.
Cada um de nós passa por momentos de decepção, fracasso e perda. Além
disso, a situação que vivemos, marcada pela pandemia, gera preocupação,
medo e desespero em muitos; existe o risco de cair no pessimismo, o risco
de cair nesse fechamento e na apatia. Como devemos reagir a tudo isso? O
Salmo de hoje nos sugere: “A nossa alma espera o Senhor: ele é o nosso
auxílio e o nosso escudo. Nele se regozija o nosso coração ”( Sl 32,20-21).
Ou seja, a alma que espera, uma expectativa confi ante do Senhor faz com que
a pessoa encontre conforto e coragem nos momentos sombrios da existência.
E de onde vem essa coragem e essa aposta confi ante? De onde veio? Vem da
esperança. E a esperança não decepciona, essa virtude que nos leva adiante
olhando o encontro com o Senhor.
 O Advento é um apelo incessante à esperança: lembra-nos que
Deus está presente na história para conduzi-la ao seu fi m último para conduzi-
la à sua plenitude, que é o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Deus está presente
na história da humanidade, é "Deus connosco", Deus não está longe, está
sempre connosco, a ponto de muitas vezes bater à porta do nosso coração.
Deus caminha ao nosso lado para nos apoiar. O Senhor não nos abandona;
acompanha-nos nos nossos acontecimentos existenciais para nos ajudar a
descobrir o sentido do caminho, o sentido da vida quotidiana, a incutir cora-
gem nas provas e na dor. Em meio às tempestades da vida, Deus sempre
chega até nós e nos liberta das ameaças. Isso é bonito! No livro do Deuteronô-
mio há uma passagem muito bonita, que o profeta diz ao povo: “Pensem, que
pessoas têm seus deuses tão perto deles quanto você tem perto de mim? ”.
Ninguém, só nós temos essa graça de ter Deus perto de nós. Esperamos por
Deus, esperamos que ele se manifeste, mas ele também espera que nos mani-
festemos a ele!
 Maria Santíssima, mulher expectante, acompanhe os nossos pas-
sos neste novo ano litúrgico que iniciamos e nos ajude a cumprir a missão dos
discípulos de Jesus, indicada pelo apóstolo Pedro. E qual é essa tarefa? Para
dar conta da esperança que está em nós (cf. 1 Pd 3,15).

Fonte: Vaticano News

O diácono Virgilio Brescianini, da Diocese de Tubarão (SC), comemorou no
dia dia 26 de outubro de 2020 o 51º aniversário de Ordenação Diaconal. A
Comissão Nacional dos Diáconos - CND, junta-de aos familiares e ao Diaco-
nado da Diocese e da CRD Sul IV, parabenizando o caríssimo diácono pelo
ministério da Palavra, da Caridade e da Liturgia exercido ao longo de sua
vida clerical.
 A seguir, o depoimento de sua fi lha Lúcia Regina.
 "Meu pai, hoje, 51 anos de diácono. Parabéns! Meu pai, meu ami-
go! Hoje é teu aniversário e eu não poderia deixar de agradecer tudo que
aprendi com você. Agradecer-te por ter nascido em um lar cristão, por ser
fi lha de um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro profeta, agradecer
pelo carinho que tem tido comigo, pelo amor, paciência, pelo perdão. Tantas
vezes em meus confl itos, difi culdades que já passei, quando achava que tudo
estava perdido, você sempre com suas palavras me levantou, me encorajou,
sempre me mostrando o caminho brilhante de Jesus para minha vida.
 Pai, realmente não existe palavras para agradecer tudo o que você
foi e é pra mim, um exemplo de pai, amigo, companheiro, colega (rsrs), e meu
amado pastor. Pai eu tenho um grande MEMORIAL de você, desde muito
pequena quando fazia minhas sapequices (rsrs) e quando a mãe descobria,
você assumia, lembra? Você trouxe até isso da Bíblia para nossas vidas. Hoje
sirvo à Deus junto com seu ministério, é um privilégio enorme ter ao meu
lado o maior homem de Deus que eu já conheci, o que eu mais admiro, e o que
eu peço à Deus todo dia que me dê a graça de algum dia fazer e ser ao menos
um pouco do que tu é, Deus sabe o quanto te admiro, o quanto te amo, te ad-
miro principalmente pela tua comunhão com Deus, por você ser apaixonado

e viver para agradar à Ele,
sem nunca diminuir e nem
voltar atrás em nada.
 Nos meus 59 anos de
vida, sempre te vi cada
vez mais apaixonado pela
obra, apaixonado por
Jesus, sempre querendo
fazer mais e mais e mais...
sempre mais. Você pra
mim é meu maior exem-
plo de vida, quero sempre
estar ao teu lado, você me
faz a fi lha mais feliz do
mundo, é um privilégio de
Deus poder ser sua fi lha
e fazer parte da tua linda
história.
 Louvo à Deus por isso,
pai, sua presença trans-
mite proteção, segurança,

coragem, força... Porque vejo Deus em sua vida, respeito a unção que está
sobre você e desejo que nesse ano seja o cumprimento dos teus sonhos no
Reino de Deus! Pai este é o teu ano! Você merece!
 Te amo Te amo Te amo parabéns sua fi lha. LUCIA REGINA
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Nota de Falecimento - Diácono Raul Ângelo e Silva

Faleceu o Diácono Permanente Salesio Boing,
da Diocese de Blumenau (SC)

 É com profundo pesar
que a Diocese de Blumenau
(SC) comunica o falecimento
do Diácono Salésio Boeing no
dia 14 de novembro de 2020.
Diácono Salésio, nascido em 3
de outubro de 1950, era casado
com Marlene Barbosa Boeing e
deixa os fi lhos Ricardo e Mar-
celo. Ordenado em 26 de janeiro
de 2008, exercia o ministério
diaconal na Paróquia São Fran-

cisco de Assis, de Blumenau. Recebeu a alguns dias a visita do Padre Silvio
Roberto de Alcântara e do diácono Rolf Koegler, quando recebeu a Unção dos
Enfermos.
 O velório foi realizado na Paróquia São Francisco de Assis no do-
mingo, 15, com missa de corpo presente celebrada às 9h30. O sepultamento
ocorreu às 11h no Cemitério São José de Blumenau.
 Expressamos nossas mais sinceras condolências a todos, e, através
da oração, nossa solidariedade à família enlutada e a todos que sofrem com a
partida deste servo de Deus.

Mensagem da Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos
 Noticiamos com pesar a Páscoa defi nitiva do nosso irmão diácono
Salésio Boing, Diocese de Blumenau. Rogamos ao Senhor, que o acolha
em seu Reino de Glória.
 Em Cristo,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho) , Presidente da CND
Manaus/AM.
(Com informações: https://www.diocesedeblumenau.org.br/
e Padre Silvio Roberto de Alcântara)

Nota de Falecimento – Diácono Hugo Urbano de Souza
 A Diocese de São José dos Campos
(SP) comunica o falecimento do Diáco-
no Hugo Urbano de Souza, ocorrido no
dia 11 de novembro de 2020.  O diácono
Hugo, de 86 anos, foi um dos sete pri-
meiros diáconos ordenados na Diocese
de São José dos Campos, onde exerceu
seu ministério por quase 45 anos. Era co-
laborador da Paróquia Nossa Senhora da
Santíssima Trindade.
 Nossa eterna gratidão por tudo o
que ele realizou por nossa Igreja particu-
lar. Nos solidarizamos com os familiares
e amigos. Dai-lhe Senhor o descanso
eterno! E que a luz eterna o ilumine! O

velório ocorreu das 13h30 às 15h30 no Cemitério Campo Santo e o sepulta-
mento às 15h30 no Cemitério do Avareí, em São José dos Campos.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos se solidariza
com a família e com o diaconado de São José dos Campos.

Fonte: http://diocese-sjc.org.br/

Nota de Falecimento - Diácono João Cubas, da
Arquidiocese de Curitiba (PR)

É com profundo pesar
que a Comissão Regional dos
Diáconos CRD Sul 2 comunica o
falecimento do Diácono João Cu-
bas, aos 96 anos. O falecimento
ocorreu no dia 6 de novembro de
2020.
 A Comissão Nacional
dos Diáconos - CND manifestar
suas orações e condolências à
família do diácono João Cubas e
ao Diaconado arquidiocesano e re-
gional.
 Descanse em paz!

Nota de Falecimento - Diácono Marcelo de Souza Dutra,
da Diocese de Petrópolis (RJ)

 A Diocese de Petrópolis
(RJ) comunica, com imenso
pesar, o falecimento do Diácono
Permanente, Marcelo de Souza
Dutra, ocorrido na tarde desta
sexta-feira, 20 de novembro,
em Piabetá. Que o Senhor Res-
suscitado, aquele que venceu a
morte, o receba no céu, junto à
Mãe de Jesus e os santos e esta-
mos em oração pelo Diácono e
por seus familiares.
Dom Gregório Paixão, OSB,
Bispo de Petrópolis

 A Presidência da
Comissão Nacional dos Diáco-
nos se solidariza com os fa-
miliares do Diácono Marcelo
de Souza Dutra e com o Diaco-

nado de Petrópolis.
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, presidente da CND

É com imenso pesar que a Ar-
quidiocese de Vitória da Con-
quista (BA) informa que faleceu,
na madrugada de 5 de novembro
de 2020, o Diácono Permanente
Raul Ângelo e Silva, aos 93 anos
de idade. O Diácono Raul foi or-
denado no dia 15 de abril 2001
e exerceu o Ministério Diaconal
na Paróquia Nossa Senhora das
Candeias, em Vitória da Con-
quista, até o seu afastamento por
problemas de saúde, em 2017.
Rezemos pelo descanso eterno

deste servidor que retornou para a casa do Pai, rezemos também
por sua família, para que a Graça do Ressuscitado os conforte neste momento
de dor.

Mensagem da Presidência da CND
 Caríssimos irmãos diáconos e esposas, familiares, do Regional Nor-
deste lll. A paz do Senhor Ressuscitado! Recebemos com pesar, a notícia da
Páscoa defi nitiva de nosso irmão diácono Raul Ângelo e Silva, ocorrida no dia
de hoje, na nossa amada Arquidiocese de Vitória da Conquista (BA). Externa-
mos aqui, toda nossa solidariedade aos familiares, aos irmãos diáconos e a todo
o povo de Deus, que o acompanharam com carinho e solicitude ao longo de sua
vida entre nós. Que os Santos diáconos o acompanhe ao paraíso celeste e s luz
perpétua o ilumine.
 Sob o olhar da Mãe Aparecida,
Diácono Francisco S. Pontes Filho, Presidente da CND

www.diocesedeblumenau.org.br/
http://diocese-sjc.org.br/

