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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.

Oremos pelos nossos irmãos
diáconos falecidos

Leia nas páginas 4 e 6.

Homilia do Papa Francisco no
Ângelus
O consumismo nos sequestrou o Natal, o
importante é Jesus
Leia na página 5.

Lindomar Fernandes foi ordenado Diácono Permanente
na Diocese de Alto Solimões (AM

 O bispo diocesano de Alto Solimões (AM), dom Adolfo Zon
Pereira, SX, presidiu solene Celebração Eucarística no domingo, 6 de dezem-
bro de 2020, na qual impôs as mãos e ordenou Diácono Permanente o Leitor
e Acólito Lindomar Fernandes da Costa. A celebração ocorreu na Paróquia
Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Benjamin Constant (AM), com
participação restrita devido à pandemia de COVID 19.
 Diácono Lindomar tem 48 anos de idade, é casado com Margarida
Maria Ipuchima Fernandes e pai de Thalyson. É professor da rede pública.
 O presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), diácono
Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho) enviou a seguinte mensagem:
“Caríssimos irmãos da Diocese de Alto Solimões, cuidado, saúde e paz.
Saudo a todos os irmãos, irmãs e a todo povo Deus, por ocasião de mais uma
ordenação diaconal permanente, nessa diocese. Que o Espírito de Deus aben-
çoe este novo eleito, Lindomar, que se entrega por amor ao Reino de Deus.
 Em Cristo,
Diácono Francisco Pontes - Presidente da CND
Manaus/AM.

 Diocese de Macapá (AP) ganha 6 novos
Diáconos Permanentes.

     O Bispo diocesano de Macapá (AP), dom Pedro José Conti, presidiu Missa
solene no dia 5 de dezembro, na qual impôs as mãos e ordenou seis novos
diáconos permanentes. A celebração aconteceu às 19h, na Catedral São José,
em Macapá. Os novos diáconos são oriundos de comunidades paroquiais de
Macapá, Porto Grande e Santana. Em outubro de 2020 foram instituídos no
Ministério de Leitor e Acólito pelo bispo diocesano.
     Após o período de formação na Escola Diaconal diocesana e a institu-
ição nos ministérios precedentes, os candidatos receberam o primeiro grau
do Sacramento da Ordem para o exercício como diáconos permanentes na
Igreja Local. Foram ordenados: Antônio Saraiva de Almeida, Fábio Wilker
Rodrigues Cardoso, Geovani Fernandes de Lima, Joelson dos Santos
Nascimento, Leonardo Brum Toledo e Teodoro Paulo Oliveira da Costa.
     A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos, através do presidente
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho parabeniza os novos diáconos, seus
familiares, comunidades e o bispo diocesano dom Pedro José Conti. - Fonte:
Pascom – Diocese de Macapá (AP)

Natal e ano novo são épocas festivas de grande signifi cado e importân-
cia. Mas para os diáconos, candidatos e esposas, com seus fi lhos e famili-
ares são ainda mais especiais!

 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos agradece a todos pelo
apoio e pelo exercício do ministério em suas comunidades e paróquias,  e
por terem ajudado a fazer do ano velho um tempo de aprendizado devido
à pandemia.
     Que neste Natal a alegria, o amor e a esperança renasçam nos co-
rações de todos, que celebrem junto das suas famílias, e nas suas casas
reinem a paz e a harmonia.
Que o Ano Novo traga novos sonhos e muitas realizações, que seja prós-
pero e a cada dia a felicidade seja renovada. E acima de tudo, que con-
tinuemos juntos lutando por um mundo mais justo e fraterno.

www.cnd.org.brFacebook:
www.facebook.com/diaconadobrasil
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  Caríssimos irmãos diáconos e esposas.
Saúde e paz!
  Estamos diante de um grande desafi o e
queremos o engajamento de todos os irmãos diáconos, ami-
gos e amigas, enfi m, todo povo de Deus, a quem servimos e
amamos.
 O sonho de termos um espaço em Brasília (DF), meta
de nossa Assembleia Geral, que estamos perseguindo a anos,
está prestes de se tornar realidade. É sabido que aumenta a
cada dia o número de diáconos permanentes no Brasil e, isto
nos leva a planejar as nossas ações, levando em conta novos
desafi os e exigências do mundo de hoje e amanhã.

 Se por um lado o número de diáconos exige um acompanhamento mais de perto, por outro, a
qualidade é uma meta a ser atingida. Nos organizarmos é preciso e urgente. Vamos reunir num único espaço
toda a história de nossa CND, que por muito tempo fi cou em diversos lugares distintos e ainda estão. Todos
os organismos da CNBB, estão buscando se estabelecer da mesma forma em Brasília.
 Diante do exposto, só me resta pedir a todos os irmãos que e nos ajudem divulgando, comparti-
lhando, incentivando e contribuindo para atingirmos este objetivo. Eu acabei de fazer, com muito gosto, a
minha contribuição. Vamos à luta com as bençãos de Deus e a proteção de nossa Mãe Aparecida.
 Com gratidão e apreço,
Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND
Manaus/AM.

Doações para o Espaço Diaconal da CND em Brasília (DF)

Mensagem à respeito da fi liação
 à CND

Caríssimos irmãos diáconos e esposas.
 Estamos muito próximos de atingir uma
marca relevante quanto ao número de fi liados à
CND. Podemos ainda atingir essa meta de 4.000
mil fi liações, ainda este mês de dezembro. Ape-
nas 43 diáconos nos separam deste objetivo.
 Por isso, estou apelando aos senhores
presidentes de Regional,  de intensifi car contatos
com as Comissões Diocesanas de Diáconos de
seu Regional, no sentido de fi liar o maior número
possível de irmãos diáconos que ainda não fazem
parte da CND.
 Com gratidão e apreço,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho
(Chiquinho), Presidente da CND
Manaus/AM - 18 de dezembro de 2020

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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Diocese de Novo Hamburgo (RS) ganha 5
novos Diáconos Permanentes

 O bispo diocesano de Novo Hamburgo (RS), Dom Zeno Has-
tenteufel presidiu missa solene na qual impôs as mãos e ordenou Diáconos
Permanentes 5 candidatos preparados na Escola Diaconal Diocesana "Santo
Estevão”.
 A Celebração aconteceu no dia 20 de dezembro de 2020, às 15h, na
Catedral São Luiz Gonzaga de Novo Hamburgo. Foram ordenados: Aloisio
Franken, Juarez Vaz, Paulo Tizian, Valmir Farias e Vilmar Benetti.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os
novos diáconos, seus familiares e os formadores da Escola Diaconal "Santo
Estevão", agradecendo ao bispo diocesano dom Zeno Hastenteufel pela confi -
ança expressa no Diaconado Permanente.

Bispo de Mossoró ordena Diáconos transitórios
e permanentes

 A Diocese de Mossoró, situada na região Oeste do Rio Grande do
Norte, conta com novos 7 diáconos, dos quais dois são permanentes e os de-
mais transitórios. A ordenação aconteceu no último dia 20 de dezembro, às 9
horas, na Catedral de Santa Luzia, pela imposição das mãos e oração conse-
cratória de Dom Mariano Manzana, Bispo da Diocese mossoroense.
 Diáconos transitórios são Diogo Deveson de Souza e Silva, Fran-
cisco Gessenilton do Nascimento, Francisco Isaias da Costa, Francisco
Valci de Queiroz Belarmino e Jeferson Naldo Cavalho da Silva. Os dois
Diáconos permanentes são Ciro Vinicius de Melo Costa e Lindeberg Ar-
ruda Gugel.
Foto: @glaubersoares - Pascom Paróquia de Santa Luzia

Carlos Alberto Roza foi ordenado Diácono
Permanente na Arquidiocese de Porto Alegre (RS)

 Em solene celebração eucarística, celebrada na Paróquia Nossa
Senhora da Glória, Glórinha, Porto Alegre, às 18h do dia 8 de dezembro
de 2020, o bispo auxiliar de Porto Alegre dom Aparecido de Souza impôs
as mãos e ordenou Diácono Permanente o Leitor e Acólito Carlos Alberto
Roza. O novo diácono tem como lema "Faça-se em mim segundo Tua Pala-
vra".
 Diácono Carlos Alberto tem 53 anos de idade, é casado com Vera
Marisa de Oliveira Roza pai de 2 fi lhos. Exercerá seu ministério na Paróquia
Nossa Senhora da Glória, cujo pároco é o padre Manoel Sheiman.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza o
neo diácono, sua família e o Diaconado arquidiocesano de Porto Alegre.

Colaboração: Diácono Flávio Antonio, Presidente da CRD Sul 3

DIOCESE DE REGISTRO (SP) TERÁ SEUS
PRIMEIROS DIÁCONOS PERMANENTES
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Nota de Falecimento - Diácono Antônio Zimmerman
 Com profundo pesar, a Diocese de
Blumenau (SC) comunica o falecimento
do Diácono Permanente Antônio Zim-
mermann, ocorrido no dia  4 de dezem-
bro de 2020, vítima do COVID-19. O
falecido exercia o ministério na Paróquia
Santo Antônio, bairro Garcia, Blumenau,
onde, entre outras atividades pastorais,
coordenava os Ministros Extraordinários
da Comunhão.
 Diácono Antônio Zimmermann

nasceu em 25 de maio de 1955.Casou-se com Maria Terezinha no dia 21 de
fevereiro de 1976 e foi ordenado em 26 de janeiro de 2008. O velório aconte-
ceu na Capela Mortuária, seguindo-se, logo após, o sepultamento. Unimo-nos
aos sentimentos de dor e saudade da família enlutada.
Fonte: Diocese de Blumenau (SC)

Nota da Presidência da CND
 Caríssimos irmãos diáconos e esposas da Diocese de Blumenau/
SC. A paz do Senhor Ressuscitado! Recebi a notícia da Páscoa defi nitiva do
nosso irmão diácono Antônio Zimmermann. Rogo ao Senhor nosso Deus, que
o receba em seu Reino de Glória. À família, aos irmãos e irmãs e demais ami-
gos, a nossa solidariedade e apoio no que for preciso.
Em Cristo, Diácono Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente da CND

Nota de Falecimento - Diácono Virgílio Brescianini

Nota de falecimento: Diácono Antônio José de Carvalho Rosa
 A Arquidiocese de Juiz de Fora
comunica o falecimento do Diácono
Permanente Antônio José de Carvalho
Rosa, ocorrido no dia 18 de dezem-
bro. Ele estava internado há 40 dias,
em estado grave, no hospital Monte
Sinai, onde deu entrada por conta da
Covid-19.
 Diácono Antonio tinha 53 anos
de idade,  sendo ordenado no dia 7 de
dezembro de 2019. Exercia seu minis-
tério na Paróquia Nossa Senhora de
Fátima do Bairro Santa Cruz e auxilia-
va no trabalho fi nanceiro da Arquidio-
cese de Juiz de Fora com sua experiên-

cia de contador. Era secretário do Fundo para Paróquias-Irmãs (Funpai). Deixa
esposa e três fi lhos.
 O Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio
Moreira, afi rmou que esta é uma grande perda para a nossa Igreja Particular.
“Um diácono que recebeu a sua ordenação no ano passado e durante este ano
todo se desdobrou com muita dedicação, espírito de fé e amor a Deus e à
Igreja, seja em favor dos pobres, seja ajudando na economia da Arquidiocese.
A gente quer oferecer a Deus, ainda que com dor no coração, a sua vida neste
momento de partida, agradecendo pela fi gura importante e exemplar. Todos
os familiares recebam os nossos sentimentos, o nosso abraço caloroso e, ao
mesmo tempo, a renovação da nossa fé na ressurreição dos mortos. Um dia
vamos nos encontrar todos na casa do Pai”.

Mensagem da Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos
 Caríssimos irmãos diáconos e esposas, A paz do Senhor Ressusci-
tado!
 Rogamos ao Senhor da vida que receba em seu Reino Glorioso
nosso irmão, diácono Antonio Jose´de Carvalho Rosa. Aos familiares, irmãos
diáconos e demais amigos, o nosso sentimento, solidariedade, preces e ora-
ções.
 Na esperança da ressurreição,
Diácono Francisco S. Pontes Filho, Presidente da CND

CND faz campanha para adquirir sede própria
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) e a
Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação (ENAC) realizaram reunião
no dia 14 de dezembro, com objetivo de discutir e encaminhar dois assuntos
altamente relevantes para o corpo diaconal nacional. O primeiro foi a aqui-
sição da sede física para a CND, em Brasília. “Para conseguirmos pagar o
valor da aquisição da sede, necessitamos fazer uma campanha de doações dos
diáconos”, esclareceu o Presidente da CND, Diác. Francisco Salvador Pon-
tes Filho (Chiquinho). A CND, através da ENAC, disseminará a campanha,
através de publicações de cards, mensagens escritas e em vídeos. “Neces-
sitamos da sede para termos um lugar para abrigar nossos arquivos e realizar
nossas reuniões e encontros”, reforçou o Presidente Chiquinho. Cada presi-
dente da Comissão Regional dos Diáconos (CRD) terá papel importante na
disseminação dessa campanha junto aos diáconos do respectivo regional.
 O outro tema em discussão foi o baixo nível de pagamento das
anuidades diaconais, em nível nacional, neste ano. “Pelo levantamento que
fi zemos, somente cerca de 11% do corpo diaconal nacional fez o pagamento
da anuidade, até agora”, esclareceu o Presidente Chiquinho. Além disso, mui-
tos diáconos ordenados neste ano ainda não se fi liaram à CND. Foi aprovada
a proposta de novos contatos com os Presidentes das Comissões Regionais
dos Diáconos (CRDs) para que atuem junto às Comissões Diocesanas e Ar-
quidiocesanas no sentido de incentivar e esclarecer os Diáconos sobre a ne-
cessidade de efetuarem o pagamento da anuidade e divulgarem a campanha
de doações para a aquisição da sede da CND, em Brasília. Também será feito
apelo no sentido de que os Diáconos ordenados façam a fi liação. Essa fi liação
e feita através do site (www.cnd.org.br). Uma vez fi liado à CND e de posse
da carteira, os diáconos poderão se benefi ciar com descontos nos estudos de
pós-graduação, através das parcerias que a CND fez com as universidades
(UNINTER e Clareteanos) e na aquisição de documentos e livros junto às
edições da CNBB.
Para se fi liar, acesse: https://cnd.org.br/como-fi liar-se (e siga passo-a-passo).

A Diocese de Tubarão (SC), comunica,
com pesar, o falecimento do Diácono Vir-
gílio Brescianini, no dia 11 de dezembro
de 2020. O diácono nasceu em Romano
de Lombardia, Itália, em 15 de janeiro
de 1925. Foi casado com Maria Alves
Brescianini, pai de três fi lhos, avô de seis
netos e dois bisnetos. Foram 51 anos de
um ministério diaconal frutuoso, vividos
com dedicação e amor. Destes, 44 anos
vividos na paróquia de Imbituba (SC).

Diácono Virgílio faleceu de infarto, enquanto dormia em sua casa, em Itapi-
rubá. Lamentamos a morte de nosso querido diácono, mas ao mesmo tempo
agradecemos a Deus por termos tido a oportunidade de conviver com esse
nosso irmão na fé. A fé cristã nos faz acreditar que a morte não é o fi m, mas
sim o nascimento para a vida eterna. Cremos na ressurreição em Cristo, e ao
mesmo tempo nos solidarizamos com todos os familiares e amigos do nosso
querido diácono Virgílio.
 O velório ocorreu no dia 12, na Matriz Nossa Senhora Imaculada
Conceição, em Imbituba. A celebração exequial foi presidida pelo bispo dio-
cesano, Dom João Francisco Salm, restrita aos familiares, padres e diáconos,
seguindo as recomendações das autoridades e órgãos de saúde, em tempos de
pandemia. Expressamos a todos os familiares nossos sentimentos de pesar e
orações.
 A Presidência da CND - Comissão Nacional dos Diáconos externa
aos familiares, amigos, ao diaconado diocesano de Tubarão e aos paroquianos
da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição as orações e condolências
pelo falecimento do caríssimo diácono Virgilio Brescianini. Deus o acolhe
com alegria no Reino dos Céus e nós, aqui na Terra, agradecemos a Deus e ao
Diácono Virgilio pella dedicação à família, à Igreja e ao Ministério Diaconal.
Descanse em Paz na Glória do Senhor.
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, presidente da CND

www.cnd.org.br
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O Papa no Angelus: consumismo nos sequestrou o Natal, o importante é Jesus
  “Para que Jesus nasça
em nós, preparemos o coração,
rezemos, não nos deixamos levar pelo
consumismo. ‘Ah, tenho que comprar
presentes, tenho que fazer isto, isto...’
Aquele frenesi de fazer coisas, coisas,
coisas... o importante é Jesus. Con-
sumismo: o consumismo, irmãos e
irmãs, nos sequestrou o Natal. O con-
sumismo não está na manjedoura de
Belém: ali está a realidade, a pobreza,
o amor. Preparemos o coração como
o de Maria: livre do mal, acolhedor,
pronto para receber Deus", disse o
Papa no Angelus este IV Domingo do

Advento

Raimundo de Lima - Vatican News

 “Hoje, às portas do Natal, Maria nos convida a não adiar, a dizer
‘sim’. Cada ‘sim’ custa, mas é sempre menos que o custo para ela daquele
corajoso e pronto ‘sim’, aquele ‘faça-se em mim segundo a tua palavra’ que
nos trouxe a salvação.” Foi o que disse o Papa no Angelus ao meio-dia deste
IV Domingo do Advento, em que o Evangelho nos repropõe a narração da
Anunciação, que nos traz o “sim” de Maria a Deus. “Alegra-te”, diz o anjo a
Maria, “conceberás um fi lho, o darás à luz e o chamarás Jesus” (Lc 1,28.31).
“Parece ser um anúncio de pura alegria, destinado a fazer a Virgem feliz:
quem entre as mulheres da época não sonhava em se tornar a mãe do Mes-
sias?”, perguntou Francisco na alocução que precedeu a oração mariana.
 “Mas, junto com a alegria, essas palavras predizem a Maria uma
grande provação. Por quê? Porque naquele momento ela estava ‘prometida
em casamento’ com José. Em tal situação  explicou o Pontífi ce – a Lei de
Moisés estabelecia que não deveriam haver relações e coabitação.
Maria disse “sim” a Deus, arriscando tudo
 Tendo um fi lho, prosseguiu o Santo Padre, Maria teria transgre-
dido a Lei, e as penalidades para as mulheres eram terríveis: era previsto o
apedrejamento. Certamente a mensagem divina encheu o coração de Maria
de luz e força; contudo, ela se viu diante de uma escolha crucial: dizer “sim”
a Deus, arriscando tudo, inclusive sua vida, ou recusar o convite e seguir seu

caminho comum. “O que ela fez? Responde assim: ‘Faça-se em mim segundo
a tua palavra’ (Lc 1,38). Mas na língua em que o Evangelho é escrito, há mais
que isso. A expressão verbal indica um forte desejo, a vontade fi rme de que
algo se torne realidade.”
 Em outras palavras, Maria não diz: “Se deve acontecer, que acon-
teça..., se não pode ser feito de outra forma...”. Não, não expressa uma aceita-
ção fraca e remissiva, mas um desejo forte e vivo. Não é passiva, mas ativa.
Não é subjugada por Deus, adere a Deus. “É uma enamorada disposta a ser-
vir a seu Senhor em tudo e imediatamente. Poderia ter pedido um pouco de
tempo para pensar sobre isso, ou maiores explicações sobre o que acontece-
ria; talvez estabelecer alguma condição... Ao invés, não toma tempo, não faz
Deus esperar, não adia.”

Os adiamentos em nossa vida
 Quantas vezes nossa vida é feita de adiamentos, inclusive na vida
espiritual! “Sei que é bom para mim rezar, mas hoje não tenho tempo; sei
que ajudar alguém é importante, mas hoje não posso. Amanhã o farei, isto é,
nunca”, observou Francisco. Tendo ressaltado o “sim” incondicional de Ma-
ria que nos trouxe a salvação, o Santo Padre perguntou: “E nós, quais ‘sim’
podemos dizer? Neste tempo difícil, em vez de nos lamentarmos do que a
pandemia nos impede de fazer, façamos algo por aqueles que têm menos: não
o enésimo presente para nós e para nossos amigos, mas para um necessitado
em quem ninguém pensa!”

Não nos deixemos levar pelo consumismo
 E antes da oração mariana o Papa deixou-nos outro conselho:
“para que Jesus nasça em nós, preparemos o coração, rezemos, não nos dei-
xemos levar pelo consumismo. ‘Ah, tenho que comprar presentes, tenho que
fazer isto, isto...’ Aquele frenesi de fazer coisas, coisas, coisas... o importante
é Jesus. Consumismo: o consumismo, irmãos e irmãs, nos sequestrou o Na-
tal. O consumismo não está na manjedoura de Belém: ali está a realidade,
a pobreza, o amor. Preparemos o coração como o de Maria: livre do mal,
acolhedor, pronto para receber Deus”.
 “Faça-se em mim segundo a tua palavra”. É a última frase da Vir-
gem neste último domingo do Advento, e é o convite para dar um passo con-
creto em direção ao Natal. “Porque se o nascimento de Jesus não toca a vida,
passa em vão.” No Angelus nós também diremos agora: “realize-se em mim a
tua palavra”: que Nossa Senhora nos ajude a dizê-lo com a vida, disse o Papa,
concluindo, antes da oração mariana.

O Arcebispo
Metropolitano
de Belém (PA),
Dom Alberto
Taveira Cor-
rêa anunciou a
ordenação de
27 candidatos
ao Diaconado
Permanente, da
Escola Diaconal
Santo Efrém,
Turma "Dom
Vicente Zico".

 A solene Celebração Eucarística com Orde-
nações Diaconais acontecerá no dia 26 de dezembro de
2020, Festa de Santo Estevão, Diácono e Protomártir,
e Festa da Sagrada Família, às 10h, na Catedral Metro-
politana de Belém.

Arquidiocese de Belém (PA) terá 27 novos
Diáconos Permanentes

Ordenados 17 Diáconos na Arquidiocese do Rio de Janeiro
 Dom Orani João Tempesta, cardeal arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião
do Rio de Janeiro, ordenou no dia 05 de dezembro, na Catedral, 17 diáconos permanentes
para a igreja local, da Turma “São José” da Escola Diaconal “Santo Efrém.
 Foram ordenados: Alexandre da Silva Pereira, Anderson de Oliveira Silva,
Antonio Negreiros Fernandes, Charles Eustáquio da Silva, Elcio Wilson Nascimento
da Silva, Enoque de Souza Lessa, Etienne Hubert Vreulsw, Frederico Morato Nery,
Gerson Lauro Pinto, José Henrique Gonçalves Correia, José Sérgio dos Santos, Juvenal
Nazário, Luiz Eugênio Lima de Almeida, Manoel Antonio Tavares, Marcos Antonio
Pereira Rodrigues, Nilton Dantas e Silva e Ricardo Teixeira Ferreira.
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Nota de condolências pelo falecimento do dr. Stefan
Sander, executivo do CID

         A Comissão Nacional dos Diáco-
nos do Brasil,  através de sua Assesso-
ria de Relações Internacionais, externa à
família do dr. Stefan Sander, gerente do
CID - Centro Internacional do Diaconado
e ao organismo internacional do Diacon-
ado, as sentidas condolências pelo faleci-
mento do dr. Stefan, ocorrido no dia 24 de
novembro de 2020.
      Dr. Stefan Sander lutava contra um
câncer e estava internado em hospital da

Alemanha. Era o executivo do CID, e fez um trabalho incrível nestes anos to-
dos. Uma perda irreparável para o CID e para o Diaconado mundial. Era leigo.
Deixa esposa Annete e fi lhos.
 “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde
agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará
naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a Sua
vinda.” 2 Timóteo 4.7-8
 Nossas orações e condolências. Descanse em paz!

Presidente da CND envia mensagem de condolências
pelo falecimento do Diácono Afonso José

 A Arquidiocese de São Luiz, do
Maranhão, e o corpo diaconal, estão de
luto com o falecimento do Diácono Afon-
so José de Souza Bezerra, ocorrido no dia
26 de novembro de 2020.
 Ao tomar conhecimento do faleci-
mento do Diácono Afonso José, o Presi-
dente da Comissão Nacional dos Diáco-
nos (CND), Diácono Francisco Salvador
Pontes Filho, emitiu mensagem de pesar,
nestes termos: “Recebi com grande triste-

za a notícia da Páscoa defi nitiva do nosso diácono Afonso José de Sousa Be-
zerra, nesta manhã. A toda família diaconal, bem como a seus familiares, envio
a nossa solidariedade, sentimentos, preces e orações, ao mesmo tempo em que
nos colocamos à disposição no que for preciso. Que o Senhor nosso Deus o
receba em seu Reino de Glória e que a Virgem Santíssima o acompanhe.
 Em Cristo, Diác. Francisco Pontes, Presidente da CND - Manaus/
AM.

 Nota de falecimento - Sra. Renata Braga,
esposa do Diácono Elvio Rodrigo Silveira

A Diocese de Lins (SP) comunica,
com grande pesar, o falecimento da
senhora Renata Braga, esposa do
diácono Elvio Rodrigo Silveira, em
Pro-missão (SP), ocorrido no dia 29 de
novembro de 2020.
 Certos da Ressurreição, expres-
samos nossas condolências e solida-
riedade ao diácono Elvio e familiares
e asseguramos nossas orações junto ao
povo de Deus na Diocese de Lins.
 A Presidência da Comissão Na-
cional dos Diáconos também externa
fraternalmente ao diácono Élvio e
familiares as sentidas condolências.

Descanse em Paz!

Nota de falecimento: Diácono Miguel Francisco de Souza
     A Diocese de Barreiras (BA), através
de seu Administrador Diocesano Padre
Manoel Aparecido da Silva, seus pres-
bíteros, diáconos permanentes, religio-
sas, seminaristas e fi éis leigos, reza pelo
descanso eterno do Diácono Miguel
Francisco de Souza, que exerceu seu
ministério diaconal na Comunidade San-
to Antonio, Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro.
Pedimos a Deus que conforte os corações

dos familiares e amigos neste momento de dor e rezamos para que o Diácono
Miguel Francisco repouse na paz que Deus reserva para os seus melhores
fi lhos. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos
os nossos sinceros pêsames.
 Padre Manoel Aparecido da Silva, Administrador Diocesano.

Mensagem da Presidência da CND
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND presta
sua solidariedade aos familiares do diácono Miguel Francisco de Souza, ofe-
recendo suas orações e condolências. Agradecemos ao Senhor pelo profícuo
ministério diaconal exercido na Igreja da Diocese de Barreiras (BA).
 Descanse em Paz!
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, presidente da CND

Nota de Falecimento – Diácono João Luiz
de Oliveira de Moraes

     A Diocese de Nova Friburgo (RJ),
comunica, com pesar, o falecimento
do Diácono Permanente João Luiz de
Oliveira de Moraes, aos 47 anos, ocor-
rido no dia 4 de dezembro de 2020,
no Rio de Janeiro. Diácono João era
Bombeiro Militar. Testou positivo para
Covid-19, e, por este motivo, encon-
trava-se internado no Hospital Central
Aristarcho Pessoa, voltado ao atendi-
mento dos militares ativos e inativos,
seus dependentes e pensionistas do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Rio de Janeiro (CBMERJ), situado
em Rio Cumprido, no Rio de Janeiro.

     Diácono João deixa a esposa Rosimere Aguiar Barroso de Moraes e um
casal de fi lhos, aos quais nos unimos em oração e manifestamos os nossos
sentimentos. Também manifestamos o nosso pesar aos militares do 6º Grupa-
mento Militar dos Bombeiros de Nova Friburgo, corporação na qual dedicou-
se com bravura por muitos anos. A Deus confi amos esteve servo bom e fi el,
para que viva a alegria eterna, participando da nova vida em Cristo Ressus-
citado. “Esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo; ele transformará o
nosso corpo mortal num corpo glorioso como o seu” (Fl 3, 20-21). Descanse
em paz!

A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos externa fraternal-
mente aos familiares as sentidas condolências.

Nota de Falecimento: senhora Cizete Pinho
 Caríssimos irmãos diáconos e esposas.
 Comunicamos com pesar, a Páscoa defi nitiva da
senhora CIZETE PINHO, genitora de nosso irmão diácono
Nixon Pinho,  da Prelazia de Tefé/AM, vítima da Covid-19,
no dia 17 de dezembro de 2020, em Manaus/AM.
 Suplicamos ao Senhor da vida, que a receba em
seu Reino de Glória. Aos familiares e amigos, a nossa solidariedade, preces e
orações, naquele que nos une, Jesus Cristo, nosso Senhor.
 Fraterno abraço,
Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND


