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Informativo

Mensagem de esperança do Presidente da CND

 Caríssimos irmãos diáconos e esposas, amigos e amigas de
caminhada.
 Saúde, esperança e paz!
 A Graça de Deus nos conduziu por todo este ano de grandes
difi culdades e desafi os nunca vivenciados e que não podemos sim-
plesmente deixar no retrovisor da vida, no esquecimento, tudo aquilo
que passamos e as consequências que não podemos mensurar neste
momento. Lembro com carinho e esperança a páscoa defi nitiva de
nossos vinte e quatro irmãos que não conseguiram vencer o vírus,
deixaram o nosso convívio, e hoje intercedem por nós na casa do Pai.
A eles a nossa gratidão, às famílias solidariedade, preces e orações.
É urgente olhar para frente, apostando todas as nossas forças na es-
perança sempre renovada de um novo amanhecer, onde a vida seja
acolhida e defendida como dom precioso do Pai. Sempre é tempo de
recomeçar, refazer, recarregar as nossas energias, nada pode nos
aprisionar ou deter nosso ardor missionário e apaixonante pelo Reino
de Deus.
 Meus irmãos, minhas irmãs, mais do que nunca, neste novo
ano, precisaremos resgatar e aguçar em nosso ser diaconal, virtudes
e valores evangélicos, comprometidos com o cuidado à vida. Temos
que nos importar com tudo e com todos, de modo que ninguém fi que
para trás, neste caminho sinodal. Confi antes na força do Ressusci-
tado, na intercessão de nossa Mãe Aparecida e São José, e na docili-
dade do Espírito Santo, somos agradecidos aos irmãos e irmãs, pelo
apoio, carinho e solidariedade de sempre. Em Cristo,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente da CND
Manaus/AM. – 31 de dezembro de 2020

Ordenações Diaconais no ano de 2020
 Apesar da pandemia de coronavírus, houve um bom número de
Ordenações Diaconais Permanentes no país. As celebrações aconteceram de
maneira restrita para evitar aglomerações. O Brasil ganhou 146 novos diáco-
nos permanentes. Confi ra abaixo, onde ocorreram as ordenações ocorridas no
ano de 2020. (Fonte: Presidência da CND)
* Arquidiocese da Paraíba - CRD Nordeste 2: 08
* Arquidiocese de Belo Horizonte (MG) - CRD Leste 2: 07
* Diocese de Humaitá (AM) - CRD Noroeste: 02
* Diocese de Alto Solimões (AM) - CRD Norte 1: 05
* Arquidiocese de Porto Alegre (RS) - CRD Sul 3: 02
* Diocese de Vacaria (RS) - CRD Sul 3: 04
* Diocese de Bacabal (MA) - CRD Nordeste 5: 05
* Diocese de Zé Doca (MA) - CRD Nordeste 5: 10
* Diocese de Campina Grande (PB) - CRD Nordeste 2: 04
* Diocese de Foz do Iguaçu (PR) - CRD Sul 02: 07
* Diocese de Itabira/Cel. Fabriciano (MG) - CRD Leste 2: 07
* Diocese de Dourados (MS) - CRD Oeste 1: 01
* Arquidiocese de Mariana (MG) CRD Leste 2: 14
* Arquidiocese de São Paulo (SP) - CRD Sul 1: 05
* Arquidiocese do Rio de Janeiro (RJ) - CRD Leste 1: 17
* Diocese de Macapá (AP) - CRD Norte 2: 06
* Diocese de Tocantinópolis (TO) - CRD Norte 3: 01
* Diocese de Itapipoca (CE) - CRD Nordeste 1: 01
* Diocese de Mossoró (RN) - CRD Nordeste 2: 02
* Diocese de Novo Hamburgo (RS) - CRD Sul 3: 05
* Arquidiocese de Natal (RN) - CRD Nordeste 2: 04
* Diocese de Crato (CE) - CRD Nordeste 1: 01
* Arquidiocese de Belém (PA) - CRD Norte 2: 27
* Diocese de Mogi das Cruzes (SP) - CRD Sul 1: 01
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* Presidência:
- Presidente: Diác. Francisco S. Pontes Filho
- Vice-presidente: Diác. Julio C.  Bendinelli
- Secretário: Diác. José de O. Cavalcanti
- Tesoureiro: Diác. Antonio O. dos Santos
* ENAC:
- Jornalista: Diác. José Bezerra de Araújo
Reg. Prof. 1210 DRT/RN - (84) 3208-5313
Email: jba_82@hotmail.com
- Coordenador: Diác. José Carlos Pascoal
(11)958680970 - diacpascoal@uol.com.br
- Informática: Diác. Leandro Marcelino
Santos - (11) 994922519
- Marketing Digital: Alan Venâncio - (31)
994927766
- Contato com esposas: Fabiana Venâncio -
(31) 991848715
- Assessoria Internacional: Diác. Alberto
Magno Carvalho de Melo - amcarmelo@
gmail.com

A campanha de fi liação está atingindo o seu objetivo e a meta é alca-
nçar o maior número de diáconos inscritos na CND. Pedimos a ajuda dos que já
são fi liados para que, em conjunto com os presidentes das Comissões Regionais
e Comissões arquidiocesanas e diocesanas façam um levantamento de quantos
diáconos ainda não são fi liados, nos repassando essa informação, para que pos-
samos ajudá-los a fazer contato direto com cada um. A fi liação à CND é gratuita,
contudo, se desejar a emissão da carteira de identifi cação, o interessado deverá
contribuir com o valor de R$ 25,00, para arcar com custo de impressão e remessa
via Correio. Estamos encontrando certa difi culdade na entrega via correio, es-
peramos que tudo volte à normalidade. Recebemos informação de diáconos que
fi zeram pagamento em duplicidade por ocasião da emissão de sua identidade dia-
conal. Solicitamos que apresentem comprovantes e nós faremos de imediato o
ressarcimento do valor devido.
 A campanha para conseguirmos recursos para compra de um Espaço
Diaconal em Brasília (DF), teve seu início e já temos manifestações de apoio de
muitos lugares, tanto de diáconos como de outras pessoas interessadas em contri-
buir de forma espontânea, para alcançamos essa meta e atingir o nosso objetivo,
sonho de todos. Vamos dar a devida divulgação nos grupos e compartilhar o máx-
imo que pudermos. Vamos disponibilizar mensalmente planilha com o resultado
das contribuições em cada mês, possibilitando um acompanhamento e apreciação
dos interessados. Tudo faremos de forma transparente e acessível a todos. Em
nosso site (www.cnd.org.br) e em nossas mídias sociais, já se encontram infor-
mações mais detalhadas, que ajudam a encontrar o meio mais adequado de fazer
a sua contribuição. Mais uma vez, esclareço que esta campanha é de natureza

voluntária e espontânea, portanto, não tem caráter obrigatório.
 Com a fi xação do novo salário mínimo, já possível saber com an-
tecedência o valor de nossa anuidade para 2021, que será de R$ 132,00 (Cento
e trinta e dois reais). É imprescindível fazer o contato com o presidente de seu
Regional para alinhar a melhor forma de recolhimento de sua anuidade. O re-
colhimento deverá ser via regional, conforme previsto em nosso Estatuto. Pede-
se aos senhores presidentes de Regionais que estejam devidamente preparados
e organizados, no sentido de viabilizar e tornar célere todo o procedimento de
recolhimento.
 Lembramos da importância de uma conta bancária para realizar essas
transações com os diáconos de seu regional. Isto não se aplica às demais contri-
buições, como doações para a CND, taxa de emissão de carteiras de identifi cação,
segunda via de carteira, ajuda para aquisição de nosso espaço físico em Brasí-
lia. Nessas situações, tudo será de forma direta com a CND, nos moldes e pro-
cedimentos adotados até então. Por outro lado, os senhores presidentes uma vez
recebido o valor da anuidade, deverão providenciar repasse de imediato à CND,
observando o centavo que identifi ca o regional remetente, observação importante
para o monitoramento e controle de nossa tesouraria, caso contrário fi ca momen-
taneamente sem identifi cação. Planilhas serão enviadas mensalmente aos presi-
dentes de Regionais que, por sua vez, repassarão aos presidentes de CDDs, para
ciência e apreciação. Agradecemos o empenho e dedicação de todos os irmãos
nesta jornada pelo bem de nosso diacônio. Estamos juntos e sempre à disposição.
 Na força do Cristo que vive e Reina,
Diácono Francisco S. Pontes Filho, Presidente da CND

Caríssimos irmãos diáconos e esposas. Saúde, esperança e
paz!
 Estamos iniciando um novo ano e, com ele, as nossas
atividades remotas. Ainda não temos uma defi nição quanto à
possibilidade de atividades presenciais, devido ao estado de
pandemia que assola o país e o mundo. Tão logo tenhamos a
probabilidade de eventos presenciais, comunicaremos a todos
de imediato.
 A primeira reunião da presidência está marcada para
os dias 02 e 03 de março de 2021, no Centro Cultural Mis-
sionário (CCM) de Brasília e, em seguida, no mesmo local,
dias 04 a 06, a reunião ampliada com todas as Assessorias,

Comissões Regionais e Presidência. Para a realização presencial desses dois primeiros eventos, aguardamos
um posicionamento ofi cial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. Em caso de decisão
negativa, utilizaremos o modo virtual, como no ano passado. Temos previsto para a este ano a realização de
eventos importantes, como o Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais, de 17 a
20 de maio, que não foi possível realizar no ano de 2020, devido a pandemia. A ENAP – Equipe Nacional
de Assessoria Pedagógica, já está com tudo formatado, esperando apenas condições seguras para tal. A As-
sembleia não Eletiva da CND acontecerá em Belo Horizonte, na Serra da Piedade, nos dias 30 e 31 de julho
e 1º de agosto deste ano, se as condições sanitárias e de segurança nos permitirem. A Reunião da Comissão
Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada – CMOVIC está programada para os dias 06
a 09 de setembro, no CCM de Brasília, com a participação da Presidência e Presidentes de Regionais. As
perspectivas nos indicam chance de modo presencial.
 Se as condições fi nanceiras e sanitárias forem favoráveis, estamos estudando a possibilidade
de realizar o Primeiro Encontro de Diáconos Juristas e Esposas Juristas de Diáconos nos dias 21 a 23 de
outubro, também no CCM de Brasília. Este é um projeto novo que está sendo apoiado pela CND, que conta
com a participação de Frei Evaldo Xavier, advogado e assessor canônico da CNBB e que esperamos, possa
se concretizar e trazer bons frutos na área do direito para muitos irmãos necessitados de justiça.
 Os nossos convênios com as faculdades Claretianos e Uninter, continuam e esperamos uma boa
participação dos fi liados à CND, principalmente, nos cursos de graduação e outros. Peço aos senhores presi-
dentes de CRDs e CDDs, uma ampla divulgação deste projeto, que façam chegar ao conhecimento de todos
essa novidade que tem por fi nalidade a formação permanente de nossos diáconos e que se estende, também,
às esposas e fi lhos. Todos são cursos de qualidade e reconhecidos pelo MEC.
 A parceria com a CNBB, propicia um desconto de 20%, em todos os produtos das Edições
CNBB, oferecido aos diáconos fi liados na CND, bastando apenas apresentar a carteira de identifi cação
diaconal. Se estiver de passagem por Brasília, pode efetuar sua compra diretamente na loja das Edições
CNBB ou, se preferir, de forma virtual no próprio site da Editora. Firmamos também uma parceria com o
Apostolado Litúrgico de Brasília, que oferece 10% de desconto aos diáconos fi liados à CND. A campanha
de fi liação está atingindo o seu objetivo e a meta é alcançar o maior número de diáconos inscritos na CND.
Pedimos a ajuda dos que já são fi liados para que, em conjunto com os presidentes das Comissões Regionais
e Comissões arquidiocesanas e diocesanas façam um levantamento de quantos diáconos ainda não são fi li-
ados, nos repassando essa informação, para que possamos ajudá-los a fazer contato direto com cada um.
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R e t r o s p e c t i v a  2 0 2 0
21 DIÁCONOS PERMANENTES VIÚVOS E 1 CELIBATÁRIO
FORAM ORDENADOS PRESBÍTEROS

 Estas informações foram recebidas pela Presidência da Comissão
Nacional dos Diáconos nos meses de novembro e dezembro de 2020 para
constar no histórico da CND. Pode haver mais Diáconos Permanentes viúvos
que foram ordenados Presbíteros. Quem tiver informações, entre em contato
com a presidência da CND através dos seguintes e-mails: diaconochiquinho@
gmail.com; diaconocory@gmail.com.
 Veja abaixo os nomes dos presbíteros e respectivas Arquidioceses e
Dioceses.
* Padre Pedrito do Espírito Santo Barbosa - Alagoinhas (BA)- CRD NE 3
* Padre Sebastião Monteiro Maia - Manaus (AM) - CRD N 1
* Padre Humberto Paiva Brito - Belém (PA) - CRD N 2
* Padre Silvio Roberto de Alcântara Oliveira - Paraíba - CRD NE 2
* Padre Heldo Jorge dos Santos Pereira - Salvador (BA)- CRD NE 3
* Padre Osvaldo Reginato - Paranaguá (PR) - CRD S 2
* Padre Elias Rocha - Umuarama (PR) - CRD S 2
* Padre José Brombal - Jundiaí (SP) - CRD S 1
* Padre Celso Arantes - Jundiaí (SP) - CRD S 1 (falecido)
* Padre Luiz Chrispim - Jundiaí (SP) - CRD S 1 (falecido)
* Padre José Antonio Daria - São José do Rio Preto (SP) - CRD S 1
* Padre Custódio Francisco de Sá - Afogados da Ingazeira (PE) - CRD NE 2
* Padre João Melquíades Vila - Patos (PB) - CRD NE 2
* Padre Heldeir G. Carneiro - Porto Nacional (TO) - CRD N 3 (Celibatário)
* Padre Gilberto de Souza - Belo Horizonte (MG) - CRD Leste 2
* Padre Ubirajara Gonçalves - Mogi das Cruzes (SP) - CRD S 1
* Padre Marcos Krueger - Joinville (SC) - CRD S 4
* Padre Aury Maria Azélio Brunetti - São Paulo (SP) - CRD S 1
* Padre Arari dos Santos Amorim - Sorocaba (SP) - CRD S 1
* Padre Jair de Freitas Guimarães - Rio de Janeiro (RJ) - CRD L 1
* Padre Luiz Francisco Costa - Rio de Janeiro (RJ) - CRD L 1
* Padre Vicente Freitas da Silva - Rio de Janeiro (RJ) - CRD Leste 1

Padre Silvio Roberto (esquerda) e
Padre Humberto Brito (acima)

DIÁCONOS FALECIDOS VÍTIMAS DO COVID-19

 24 irmãos diáconos faleceram em decorrência de complicações
causadas pelo coronavírus.
1) José Anchieta de Figueiredo – Arquidiocese de Natal (RN) – CRD Nor-
deste 2
2) José Dalmácio de Lima – Diocese de Castanhal (PA) – CRD Norte 2
3) José Gomes de Moura Filho – Arquidiocese de Olinda e Recife – CRD
Nordeste 2
4) Manoel Paulo Silva – Arquidiocese de Belém (PA) – CRD Norte 2
5) Francisco Nascimento Lima – Arquidiocese de Belém (PA) – CRD Norte 2
6) José Santana – Diocese de Apucarana (PR) – CRD Sul 2
7) Ariovaldo C. Pereira – Arquidiocese de Aracajú (SE) – CRD Nordeste 3
8) Valdir Alberico – Diocese de Campos dos Goytacazes (RJ) – CRD Leste 1
9) José Antonio Oliveira – Diocese de Blumenau (SC) – CRD Sul 4
10) José Alberto Ferreira Neves – Diocese de Dourados (MS) – CRD Oeste 1
11) Laerte de Almeida – Diocese de Itumbiara (GO) – CRD Centro Oeste
12) Ademar Gomes de Araújo – Arquidiocese de Goiânia (GO) – CRD Centro
Oeste
13) Neuton Ferreira dos Santos – Arquidiocese de Brasília (DF) – CRD Cen-
tro Oeste
14) Marcelo de Souza Dutra – Diocese de Petrópolis (RJ) – CRD Leste 1
15) Afonso José de Sousa Bezerra – Arquidiocese de São Luis (MA) – CRD
Nordeste 5
16) João Luiz de Oliveira Moraes – Diocese de Nova Friburgo (RJ) – CRD
Leste 1
17) Antonio Zimmerman – Diocese de Blumenau (SC) – CRD Sul 4
18) Raimundo Gomes dos Santos – Diocese de Macapá (AP) – CRD Norte 2
19) Antonio José de Carvalho Rosa – Arquidiocese de Juiz de Fora (MG) –
CRD Leste 2
20) Nivaldo Pereira Dias – Diocese de Macapá (AP) – CRD Norte 2
21) Lourenço C. Stein – Arquidiocese de Brasília (DF) – CRD Centro Oeste
22) Alfredo Luiz S. Serêjo – Diocese de Pinheiro (MA) – CRD Nordeste 5
23) José Maria da Silva – Arquidiocese de Maceió (AL) – CRD Nordeste 3
24) Lázaro Guedes – Diocese de Guarabira (PE) – CRD Nordeste 2
 Nossas orações e condolências aos familiares, ao diaconado, dio-
ceses e paróquias.

Fonte: Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND

Comissão Nacional dos Diáconos atinge a marca de
4.000 fi liados

Caríssimos irmãos diáconos e esposas.
Saúde e paz!
 No dia 30 de dezembro de 2020, atingimos a marca de 4.000 (quatro
mil), fi liados em nossa Comissão Nacional dos Diáconos (CND). Como valeu
a pena o esforço de todos nesta Campanha de fi liação, que continua com toda
intensidade, até atingirmos a totalidade de nossos irmãos diáconos de todo o
país!
 O contemplado, com essa marca histórica, é o nosso amado irmão
Zacarias Orlanildo da Cruz e Silva, diácono da Diocese de Crato (CE), CRD
Nordeste 1, a quem agradecemos de todo coração, a decisão honrosa de somar
conosco.
 Vamos continuar incentivando a campanha, visando sempre a uni-
dade, comunhão, e o desejo de estar juntos. Esta presidência é, e sempre grata
a todos os irmãos pelos esforços gigantescos ao longo desta jornada.
 Com renovada gratidão,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho), Presidente da CND
Diácono José Oliveira Cavalcante (Cory), Secretário da CND

Janeiro - 2021
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Mensagem da Presidência da CND sobre doações para
o Espaço Diaconal em Brasília (DF)

R e t r o s p e c t i v a  2 0 2 0

 Caríssimos irmãos diáconos e esposas, saúde e paz!
     Estamos diante de um grande desafi o e queremos o engajamento de todos
os irmãos diáconos, amigos e amigas, enfi m, todo povo de Deus, a quem ser-
vimos e amamos. O sonho de termos um espaço em Brasília, 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 de-
safi 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 organizar 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, compartilhando, incentivando e contribuindo para atingirmos este
objetivo. Eu já fi z, com muito gosto, a minha contribuição. Vamos à luta com
as bençãos de Deus e a proteção de nossa Mãe Aparecida.
 Para doar acesse o link: https://cnd.org.br/doacoes
 #NossaSede #CND #Ajude
Com gratidão e apreço,
Diácono Francisco S. Pontes Filho, Presidente da CND

Eventos presenciais da CND que não puderam ser
realizados em 2020

  A Comissão Nacional dos Diáconos (CND) preparou no fi nal de
2019 ampla programação para o ano de 2020. Tudo foi devidamente estudado,
detalhado e preparado para o cumprimento do roteiro previsto.
 Mas a pandemia da COVID-19, que teve seu grau de contamina-
ção  confi rmado em março, provocou na sociedade brasileira uma preocupação
enorme, causando, até o fi nal de dezembro de 2020 mais de 190.000 óbitos,
incluindo aí os clérigos bispos, presbíteros e diáconos, além de religiosos e
agentes leigos de pastoral.
 As reuniões da Presidência da CND, à partir de abril, deixaram de
ser presenciais, utilizando os meios virtuais para manter as informações em
dia. Também foi cancelada a reunião da Comissão Episcopal Pastoral para os
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC) da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), prevista para outubro, na qual seria realizada
presencialmente a 2ª reunião do Conselho Consultivo da CND.
 Não pode ser realizado o Encontro Nacional de Diretores e Forma-
dores de Escolas Diaconais, transferido para o fi nal de julho e início de agosto
de 2021. Eventos Regionais e Diocesanos (Assembléias, Encontros de For-
mação, Retiros Espirituais e outros) acabaram sendo realizados precariamente
de maneira virtual. Também as Ordenações Diaconais foram afetadas, sendo
algumas adiadas e outras celebradas sem a presença de público, para evitar a
contaminação pelo Coronavírus.

Ordenações Diaconais no ano de 2019
 Segundo levantamento da Presidência da CND junto aos Presiden-
tes das Comissões Regionais dos Diáconos (CRDs), foram ordenados 267
Diáconos Permanentes no Brasil. Mostra o crescimento da Vocação Diaconal
Permanente e o trabalho das Escolas Diaconais na formação dos candidatos.
Essa formação varia de Arquidiocese e Diocese, mas a metodologia segue as
orientações da Equipe Nacional de Assessortia Pedagógica (ENAP) da CND,
que é responsável por propor as grades curriculares, embora dependa da an-
uência do Bispo Diocesano e sua equipe de formadores.
 Eis os ordenados, de acordo com a Arquidiocese ou Diocese e Re-
gional.
* Arquidiocese de Vitórias da Conquista (BA): CRD Nordeste 3: 04
* Diocese de Uberlândia (MG) - CRD Leste 2: 01
* Arquidiocese de Manaus (AM) - CRD Norte 1: 02
* Diocese de Campina Grande (PB) - CRD Nordeste 2: 14
* Arquidiocese de São Paulo (SP) - CRD Sul 1: 05
* Arquidiocese do Rio de Janeiro (RJ) - CRD Leste 1: 21
* Diocese de Macapá (AP) - CRD Norte 2: 03
* Diocese de Tocantinópolis (TO) - CRD Norte 3: 05
* Diocese de Mossoró (RN) - CRD Nordeste 2: 02
* Arquidiocese de Natal (RN) - CRD Nordeste 2: 12
* Arquidiocese de Belém (PA) - CRD Norte 2: 37
* Diocese de Mogi das Cruzes (SP) - CRD Sul 1: 08
* Arquidiocese de Santa Maria (RS) - CRD Sul 3: 01
* Diocese de Jequié (BA) - CRD Nordeste 3: 02
* Diocese de Camaçari (BA) - CRD Nordeste 3: 08
* Diocese de Patos (PB) - CRD Nordeste 2: 09
* Diocese de Nazaré (PE) - CRD Nordeste 2: 12
* Diocese de Rio Branco (AC) - CRD Noroeste: 12
* Arquidiocese de Ribeirão Preto (SP) - CRD Sul 1: 26
* Diocese de Jaboticabal (SP) - CRD Sul 1: 12
* Diocese de Blumenau (SC) - CRD Sul 4: 01
* Diocese de Santo André (SP) - CRD Sul 1: 01
* Arquidiocese de Florianópolis (SC) - CRD Sul 4: 01
* Arquidiocese de Olinda e Recife (PE) - CRD Nordeste 2: 05
* Arquidiocese de Salvador (BA) - CRD Nordeste 3: 01
* Arquidiocese de Juiz de Fora (MG) - CRD Leste 2: 28
* Arquidiocese de Fortaleza (CE) - CRD Nordeste 1: 14
* Diocese de Lins (SP) - CRD Sul 1: 08
* Arquidiocese de Sorocaba (SP) - CRD Sul 1: 01
* Diocese de Cruz das Almas (BA) - CRD Nordeste 3: 11

Fonte: Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND

Parcerias para Formação
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M e n s a g e m  d o  P a p a
Papa convoca o “Ano de São José”

 Para celebrar os 150 anos da de-
claração do Esposo de Maria como
Padroeiro da Igreja Católica, o Papa
Francisco convoca o "Ano de São
José" com a Carta apostólica “Patris
corde – Com coração de Pai”.
Vatican News
 Pai amado, pai na ternura, na
obediência e no acolhimento; pai com
coragem criativa, trabalhador, sempre
na sombra: com estas palavras, o Papa
Francisco descreve São José. E o faz
na Carta apostólica “Patris corde –
Com coração de Pai”, publicada hoje
por ocasião dos 150 anos da declara-

ção do Esposo de Maria como Padroeiro da Igreja Católica.
 Com o decreto Quemadmodum Deus, assinado em 8 de dezembro
de 1870, o Beato Pio IX quis dar este título a São José. Para celebrar esta
data, o Pontífi ce convocou um “Ano” especial dedicado ao Pai putativo de
Jesus a partir de hoje até 8 de dezembro de 2021.

Protagonismo sem paralelo
 A Carta apostólica traz os sinais da pandemia da Covid-19, que
– escreve Francisco – nos fez compreender a importância das pessoas co-
muns, aquelas que, distantes dos holofotes, exercitam todos os dias paciência
e infundem esperança, semeando corresponsabilidade. Justamente como São
José, “o homem que passa desapercebido, o homem da presença cotidiana
discreta e escondida”.
 E mesmo assim, o seu é “um protagonismo sem paralelo na história
da salvação”. Com efeito, São José expressou concretamente a sua paterni-
dade ao ter convertido a sua vocação humana “na oblação sobre-humana de si
mesmo ao serviço do Messias”. E por isto ele “foi sempre muito amado pelo
povo cristão” (1).
 Nele, “Jesus viu a ternura de Deus”, que “nos faz aceitar a nossa
fraqueza”, através da qual se realiza a maior parte dos desígnios divinos.
Deus, de fato, “não nos condena, mas nos acolhe, nos abraça, nos ampara e
nos perdoa” (2). José é pai também na obediência a Deus: com o seu ‘fi at’,
salva Maria e Jesus e ensina a seu Filho a “fazer a vontade do Pai”, coope-
rando “ao grande mistério da Redenção” (3).

Exemplo para os homens de hoje
 Ao mesmo tempo, José é “pai no acolhimento”, porque “acolhe
Maria sem colocar condições prévias”, um gesto importante ainda hoje – afi r-
ma Francisco – “neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal
e física contra a mulher”. Mas o Esposo de Maria é também aquele que, con-
fi ante no Senhor, acolhe na sua vida os acontecimentos que não compreende
com um protagonismo “corajoso e forte”, que deriva “da fortaleza que nos
vem do Espírito Santo”.
 Através de São José, é como se Deus nos repetisse: “Não tenhais
medo!”, porque “a fé dá signifi cado a todos os acontecimentos, sejam eles
felizes ou tristes”. O acolhimento praticado pelo pai de Jesus “convida-nos a
receber os outros, sem exclusões, tal como são”, com “uma predileção espe-
cial pelos mais frágeis” (4).
 “Patris corde” evidencia, ainda, “a coragem criativa” de São José,
“o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sem-
pre a sua confi ança na Providência”. Ele enfrenta os “problemas concretos”
da sua Família, exatamente como fazem as outras famílias do mundo, em es-
pecial aquelas migrantes. Protetor de Jesus e de Maria, José “não pode deixar
de ser o Guardião da Igreja”, da sua maternidade e do Corpo de Cristo: todo
necessitado é “o Menino” que José continua a guardar e de quem se pode
aprender a “amar a Igreja e os pobres i” (5).

A dignidade do trabalho
 Honesto carpinteiro, o Esposo de Maria nos ensina também “o

valor, a dignidade e a alegria” de “comer o pão fruto do próprio trabalho”.
Esta acepção do pai de Jesus oferece ao Papa a ocasião para lançar um apelo
a favor do trabalho, que se tornou uma  “urgente questão social” até mesmo
nos países com certo nível de bem-estar.
 “É necessário tomar renovada consciência do signifi cado do tra-
balho que dignifi ca”, escreve Francisco, que “torna-se participação na própria
obra da salvação” e “oportunidade de realização” para si mesmos e para a
própria família, “núcleo originário da sociedade”. Eis então a exortação que o
Pontífi ce faz a todos para “redescobrir o valor, a importância e a necessidade
do trabalho”, para “dar origem a uma nova “normalidade”, em que ninguém
seja excluído”. Em especial, diante do agravar-se do desemprego por causa
da pandemia da Covid-19, o Papa pede a todos que se empenhem para que
se possa dizer: ”Nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem tra-
balho!” (6).

“Não se nasce pai, torna-se tal”
 “Não se nasce pai, torna-se tal”, afi rma ainda Francisco, porque
“se cuida responsavelmente” de um fi lho assumindo a responsabilidade pela
sua vida. Infelizmente, na sociedade atual, “muitas vezes os fi lhos parecem
ser órfãos de pai” que sejam capazes de “introduzir o fi lho na experiência da
vida”, sem  prendê-lo “nem subjugá-lo”, mas tornando-o “capaz de opções,
de liberdade, de partir”.
 Neste sentido, José recebeu o apelativo de “castíssimo”, que é “o
contrário da posse”: ele, com efeito, “soube amar de maneira extraordinaria-
mente livre”, “soube descentralizar-se” para colocar no centro da sua vida
Jesus e Maria. A sua felicidade está no “dom de si mesmo”: nunca frustrado
e sempre confi ante, José permanece em silêncio, sem lamentações, mas re-
alizando “gestos concretos de confi ança”. A sua fi gura, portanto, é exemplar,
evidencia o Papa, num mundo que “precisa de pais e rejeita os dominadores”,
rejeita quem confunde “autoridade com autoritarismo, serviço com ser-
vilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com
destruição”.
 Na décima nota, “Patris corde” revela também um hábito da vida
de Francisco: todos os dias, o Pontífi ce reza uma oração ao Esposo de Maria
“tirada dum livro francês de devoções, do século XIX, da Congregação das
Religiosas de Jesus e Maria”. Trata-se de uma oração que “expressa devoção
e confi ança” a São José, mas também “certo desafi o”, explica o Papa, porque
se conclui com estas palavras: “Que não se diga que eu Vos invoquei em
vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa
bondade é tão grande como o vosso poder”. A Carta apostólica “Patris corde”
é acompanhada da publicação do Decreto da Penitenciaria Apostólica, que
anuncia o “Ano de São José” especial convocado pelo Papa e a relativa con-
cessão do “dom de Indulgências especiais”.
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dade para “aprofundar os conteúdos do documento”.
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Presidência da CND busca cumprir compromissos assumidos
na Assembleia Geral Eletiva de Goiânia (2019)

 A Assembleia Geral e Eletiva de Abril de 2019, realizada em
Goiânia (GO), proporcionou um rol de sugestões para a Presidência
eleita, que se tornaram compromissos e desafi os. Alguns desses de-
safi os vinham de gestões anteriores.
 Entre os maiores desafi os estão: aumentar o número de fi li-
ados à Comissão Nacional dos Diáconos - temos hoje cerca de 6.000
diáconos permanentes no Brasil e somente em 30 de dezembro de
2020 foi atingida a marca da 4.000 fi liados. A campanha de fi liação
prossegue com tenacidade, mas precisa da participação e ação das
presidências das Comissões Regionais, Arquidiocesanas e Diocesa-
nas.
 Outra campanha que se repete a cada gestão é sobre a
manutenção da CND. O número de diáconos que contribuem regular-
mente com a anuidade é de 14,65% dos diáconos do Brasil  (hoje, de

R$132,00). A carência é estendida tembém para as CRDs e CDDs,
pois há diáconos que não repassam os valores para suas respectivas
comissões. A esperança é de que, com maior participação fi nanceira,
a CND possa oferecer mais alternativas de formação, reuniões, en-
contros, retiros.
 A Tesouraria da CND e a ENAC criaram a alternativa de
contribuição mensal, semestral ou anual via site da CND (www.cnd.
org.br). Até agora, 5 pessoas usaram essa alternativa.
 A campanha para adquirir o Espaço Diaconal em Brasília vai
de vento em popa. Estão surgindo contribuições também de amigos
do Diaconado, além de despertar no corpo diaconal a necessidade
de termos um local adequado na Capital Federal, próximo à CNBB,
para o arquivo nacional diaconal e reuniões. Também a doação para
o espaço Diaconal pode ser feita através do site da CND.
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