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Fevereiro - Nº 179 - Ano 2021
Dom Manoel ordena primeiros diáconos
permanentes para a Diocese de Registro (SP)

Dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior, MSC, Bispo Diocesano
de Registro, (SP) presidiu a solene Eucaristia na qual ordenou seis diáconos
permanentes para a Diocese, no dia 14 de fevereiro. A liturgia, celebrada na
Catedral São Francisco Xavier, marca a instituição do diaconado permanente
na Igreja em Registro, uma vez que este é o primeiro grupo de homens casados a receber o sacramento.
Receberam este ministério os candidatos Anízio Silva de Freitas
Firmino, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Registro; Edilson Lara
Elias, da Paróquia Santo Antônio, Cajati; Edivaldo Saturnino dos Santos,
da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Jacupiranga; José Orlando de
Oliveira, da Paróquia Santo Antônio, Cajati: José Temístocles Neves Machado, da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Guia, Eldorado e Paulo
Thomas de Jesus Hirakawa, da Paróquia São João Batista, Sete Barras.
Na homilia, Dom Manoel aﬁrmou que essa era ocasião de dar graças a Deus uma vez que “a nossa Igreja de Registro estará mais completa,
porque agora viveremos um ministério que ainda não vivíamos, mas agora,
através do compromisso e da vida de vocês, começaremos a realizar e viver”.
E continuando, enfatizou que “a ordem do diaconado os chama a serem sinal
de serviço para todo povo de Deus. Aqueles que olharem para vocês deverão
reconhecer a necessidade de estar a serviço da vida da Igreja, não por aquilo
que vocês vão falar, mas por aquilo que vão viver!”
* Com informações e fotos da PasCom Diocesana de Registo (SP)

Mensagem do Presidente da Comissão
Nacional dos Diáconos
“Mostremos um coração compassivo e
solidário”
Leia na página 2.

Diáconos permanentes são ordenados na nova
Igreja Catedral de Belo Horizonte (MG)
A solene cerimônia que transfere o título de igreja-catedral, do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Igreja Nossa Senhora da
Boa Viagem, para a Catedral Cristo Rei, escreve novo capítulo na história da
Arquidiocese de Belo Horizonte. Após um século, o Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia deixa de ser catedral provisória, pois a Catedral
Cristo Rei, ainda em construção, torna-se a Igreja-Mãe da Arquidiocese de
Belo Horizonte. A solenidade ocorreu no dia 11 de fevereiro, Memória de
Nossa Senhora de Lourdes.
Pouco depois, às 19h30, dom Walmor presidiu a Missa com rito de
ordenação de sete diáconos permanentes para o serviço ao povo de Deus. O
Arcebispo sublinhou a singularidade da ordenação, emoldurada pela abertura
do Ano Jubilar Centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. De modo especial, fez referência ao momento “singelo, orante e signiﬁcativo” em que o
decreto de transferência da igreja-catedral foi proclamado.
Em sua homilia, dom Walmor disse que a Igreja está no mundo
para abrir comunidades, corações e mentes. “É a nossa tarefa neste momento,
pois guerras, injustiças, violência, falta de solidariedade e indiferença são frutos de incompreensões”.
Receberam o Sacramento da Ordem para o Diaconato Permanente
os Leitores e Acólitos Fábio de Brito Gonçalves, Giuscarlos Soares Rocha,
Márcio Assunção de Paula, Marcos Daniel Machado, Normando Martins
Filho, Paulo da Silva Reis e Rubens Pereira Lima. Assim, no dia em que
a Arquidiocese de Belo Horizonte celebra seu centenário, 11 de fevereiro de
2021, é alcançada a marca de 100 diáconos permanentes ordenados, a serviço
da evangelização nas comunidades de fé.

Ordenações Diaconais nas Dioceses de
Anápolis (GO), Ilhéus (BA), Caxias
(MA) e São José dos Pinhais (PR)

Mensagem do Papa Francisco para a
Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021

Veja na página 3

Leia na página 5.

Veja mais novidades em nosso site: www.cnd.org.br
Facebook: www.facebook.com/diaconadobrasil

Mostremos um coração compassivo e solidário
Caríssimos irmãos diáconos e esposas
Saúde, paz e esperança!
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"Cristo é a nossa Paz: Do que era dividido, fez uma unidade".
"Fraternidade e diálogo: Compromisso de amor"
Estamos nos encaminhando para o ﬁnal do mês de fevereiro atípico e, enfrentando ainda, esta pandemia que continua a fazer vítimas por todo país e, também aqui, em nosso
belo Amazonas Moreno.
Desejo expressar, em nome de nosso povo a todos os
estados irmãos, que acolheram, neste período triste de nossa
história, todos os nossos irmãos acometidos pela covid-19,
que não puderam ser tratados aqui, devido ao aumento acentuado de casos de Covid-19, colapsando a nossa
estrutura de saúde. Quanta solidariedade! Seremos eternos devedores de tal gesto de amor, que nos permitiu respirar aliviados, naquele momento desesperador e que parecia não ter alternativa e nem espaço para
defender o dom maravilhoso da vida. Não fosse a solidariedade, não sei o que teria acontecido com tantos
irmãos e irmãs desejosos de um atendimento digno e justo.
Recebi, de irmãos diáconos, informações dando conta do acolhimento em estruturas de nossas
dioceses e arquidioceses, de acompanhantes desses doentes, que foram tratados com toda dignidade, atenção e carinho. Sempre me pergunto, como retribuir tão grande gesto de amor? Tudo isso é fraternidade,
unidade, que faz arder em nosso coração os efeitos do anúncio da Palavra, que revela com clareza uma
presença sinodal, no trajeto de Emaús, que dá sentido à vida, reforçando a partilha e a fraternidade no partir
do pão. Sei que levarei gravado em meu coração a mão estendida e o sentimento de gratidão de tantos samaritanos cheios de atitude e compaixão, que não mensuraram esforços no sentido de se colocar diante às
necessidades do outro, do irmão.
"Quando nos solidarizamos com ações concretas pelo bem dos que mais sofrem, mostramos a
Deus que nossa esmola é, de fato, expressão de um coração compassivo e solidário". (Pe. Paulo Bazaglia,
ssp)
Com gratidão,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente da CND

Site: www.cnd.org.br
* E-mail: enac@cnd.org.br
* Facebook: www.facebook.com/diaconadobrasil
* Instagran: comissao_nacional_diaconos
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https://www.youtube.
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Faleceu o Diácono Marco Aurélio
O Diácono
Marco
Aurélio
Silva Azevedo, de
Nova Petrópolis,
Diocese de Novo
Hambugo (RS),
faleceu no dia 9
de fevereiro de
2021. Há tempos
ele vinha lutando
contra um câncer,
que o vitimou. O Diácono Marco Aurélio completaria 54 anos no dia 12 de fevereiro. O sepultamento
ocorreu no Cemitério São Lourenço Mártir, de Linha
Imperial-RS.
A Comissão Nacional dos Diáconos
(CND), através de sua Presidência, se solidariza com
a família de Marco Aurélio, com o corpo Diaconal
da Diocese, e roga as bênçãos de Deus em favor de
todos. Que o bom Deus acolha no Reino Eterno o
Diácono Marco Aurélio.
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Faleceu o candidato ao Diaconado
Odair Lemes
O acólito e candidaro ao Diaconado Permanente Odair Lemes, de 55 anos, faleceu no dia
12 de fevereiro, no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, onde estava internado há
nove dias, tratando de complicações provocadas
pelo Coronavírus. Odair Lemes seria ordenado
diácono permanente no próximo dia 1° de maio.
Odair Lemes era casado com Márcia Fátima
e deixa os ﬁlhos Ana Cláudia, Ana Luiza, Ana
Gabriela, João Pedro, Ana Isabel e Ana Júlia, e os
netos Allana e Pedro. Foi sepultado no Cemitério
São José, em cerimônia restrita à família.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos, sensibilizada, exprime o pesar aos familiares e à comunidade pelo falecimento do candidato ao Diaconado permanente, na certeza de
que Deus o recompensa com o Reino dos Céus.
* Fonte: https://www.facebook.com/DiocesePontaGrossaOﬁcial

Nota de Falecimento - Sra. Maria
Feliz Petilo Alencar

A Comissão Arquidiocesana dos Diáconos da
Arquidiocese de Manaus (AM) cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento da senhora
Maria Feliz Petilo Alencar, esposa do diácono
José Messias Alencar, ocorrido no dia 23 de fevereiro. A CAD externa ao diácono José Messias e
familiares as sentidas condolências.
Nota da Presidência da Comissão Nacional
dos Diáconos
Recebemos nesta manhã a triste notícia do falecimento de dona Maria Feliz Petilo Alencar, esposa do caríssimo diácono José Messias Alencar,
do diaconado da Arquidiocese de Manaus (AM).
As nossas orações e condolências pelo consolo
dos seus familiares e amigos, na certeza de que
o Senhor Deus acolhe a generosa alma de dona
Maria no descanso eterno.
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, presidente da CND.
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Notícias
Ricardo José Evangelista foi ordenado Diácono
Permanente na Diocese de Anápolis (GO)

João Antonio dos Santos Vergílio é ordenado Diácono
Permanente na Diocese de São José dos Pinhais (PR)

No dia 07 de Fevereiro
de 2021, na paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora de São José dos Pinhais
(PR), o Bispo diocesano dom Celso
Marchiori presisiu a missa solene
e ordenou Diácono Permanente o
Leitor e Acólito João Antônio dos
Santos Vergílio. O novo Diácono
exercerá seu ministério diaconal na
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliando o pároco padre Valter
de Jesus nas atividades religiosas:
celebrações da Palavra, casamentos,
batizados e demais serviçoes pertinentes ao exercício do diaconato.
Com a ordenação e o início dos trabalhos pastorais do Diácono João
Antônio, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora se fortalece ainda mais no
trabalho missionário e agradece o seu "sim" a Deus e ao próximo. O pároco,
Padre Valter de Jesus Sousa, juntamente com toda a família Paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora acolhem o novo diácono e desejam muita unção de Deus
em sua missão como diácono permanente.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza o
neo diácono, sua família, o bispo diocesano e o diaconado local. Feliz e profíNo dia 10 de fevereiro, na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, cuo ministério!
o acólito Ricardo José Evangelista foi ordenado Diácono Permanente, pela
Foto: PASCOM (Comunidades São João / Sagrada Família)
imposição das mãos de Dom João Wilk, bispo da Diocese de Anápolis (GO).
A Missa de Ordenação foi celebrada às 19h e estavam presentes os
MAIS UM DIÁCONO PERMANENTE É ORDENADO
bispos da Diocese de Anápolis, Dom João Wilk e Dom Dilmo Franco, sacerNA DIOCESE DE CAXIAS (MA)
dotes, diáconos, seminaristas e membros da comunidade. Rezemos ao Senhor
A Diocese de Caxias (MA) tem mais
que abençoe a missão do diácono Ricardo. Desejamos a ele um ministério
um Diácono Permanente. É Francisco
promissor, dedicado ao serviço e entrega pelo Reino de Deus.
José Peixoto, que foi ordenado pela
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza o
imposição das mãos e oração conseneo diácono e o diaconado diocesano.
cratória do Bispo da Diocese, Dom
(Com informações da Pascom da Catedral de Anápolis - GO)
Sebastião Lima Duarte, no dia 6 de fevereiro de 2021. “São precisamente os
diáconos o rosto da Igreja na vida quoDiocese de Ilhéus (BA) tem 4 novos Diáconos Permanentes
tidiana de uma comunidade que vive e
O bispo diocesano de Ilhéus (BA), dom Mauro Montagnoli, impôs
caminha entre as pessoas, e onde não é
as mãos e ordenou Diáconos Permanentes os Leitores e Acólitos Etevaldo
grande quem manda, mas quem serve”,
Cruz Bomﬁm, Paulo Luiz de Araújo Neto, Rodrigo Dias Souza e Valmir
aﬁrma o Papa Francisco.
de Jesus Santos, em solene Celebração Eucarística realizada neste domingo,
Esta frase do Santo Padre o Papa
dia 7 de fevereiro de 2021, às 10h, na Catedral Metropolitana de Ilhéus.
Francisco está na mensagem que o
Devido aos protocolos de saúde e segurança, houve restrição de
Presidente da Comissão Nacional dos
participantes, mas a Missa pode ser acompanhada pelas redes sociais da
Diáconos (CND), Diácono Francisco
Paróquia São Jorge de Ilhéus.
Salvador Pontes Filho enviou ao Bispo
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os de Caxias por ocasião da ordenação. “Rogamos ao Senhor da messe e pastor
novos diáconos, seus familiares, o diaconado diocesano e comunidades.
do rebanho que os diáconos permanentes da Diocese de Caxias sejam verdadeiramente um sinal da presença do Cristo-Servo e humilde no meio do Povo
de Deus e, especialmente, junto aos mais pobres e excluídos”, completa o
Diácono Chiquinho, em sua mensagem. (Foto cedida)
Mensagem da Presidência da CND:
Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom Sebastião Lima Duarte
M.D Bispo Diocesano de Caxias (MA)
Graça e Paz!
Estimado Dom Sebastião, a Comissão Nacional dos Diáconos se
une ao senhor, ao clero e ao Povo de Deus da Diocese de Caxias para elevar
a nossa prece de louvor e gratidão ao Cristo-Servo e Bom Pastor, por ocasião
da ordenação diaconal permanente de Francisco José Peixoto. “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 manda, mas
quem serve”, disse o Papa Francisco.
Parabenizamos o novo diácono, o clero e a sua família, pelo sim
generoso para o serviço do Evangelho. Que São Lourenço, diácono e mártir
interceda por nós em nossa vida e missão.
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Notícias
Ordenados seis Diáconos Permanentes na
Diocese de Santos (SP)
Nota de falecimento: Diácono Nelson José dos Santos
Comunicamos o falecimento do
Diácono Nelson José dos Santos, vítima do
Covid-19, ocorrido no dia 8 de fevereiro
de 2021, em Ubatuba, Diocese de Caraguatatuba (SP). Homem integro, temente a
Deus, marido e pai amoroso. Em seu diaconato não hesitou em deixar um grande
legado de demonstração de fé e amor pela
sua Comunidade.
O velório seguiu os protocolos da
pandemia, por isso ocorreu com limite de
público e horário reduzido. Aos familiares
deixamos nossa condolências e orações.
(Informações de Rosângela Loureiro)
Mensagem da Presidência da CND
Caríssimos irmãos diáconos e esposas. A paz do Senhor Ressuscitado! Recebo com muita tristeza a notícia da Páscoa deﬁnitiva do nosso irmão
diácono Nelson José dos Santos, da Diocese de Caraguatatuba (PR), vítima da
Covid-19. À família, irmãos diáconos e amigos, a nossa solidariedade, preces
e orações na certeza da ressurreição que há de vir. Em Cristo,
Diácono Francisco S. Pontes Filho , Presidente da CND

Nota de Falecimento - Diácono José Luiz Zanini Louzada
A Arquidiocese de Porto Alegre
(RS), com pesar, comunica o falecimento
do Diácono permanente José Luís Zanini
Louzada, 85 anos, ocorrido no dia 31 de
janeiro de 2021. Ele exercia seu ministério diaconal na paróquia Nossa Senhora
da Paz, em Porto Alegre. Foi ordenado
em 22 de maio de 1999. Seu sepultamento foi realizado no cemitério da Santa
Casa de Misericórdia de Porto Alegre.
A Arquidiocese de Porto Alegre
solidariza-se com familiares e amigos, e agradece o tempo de doação e serviço
pastoral como ministro ordenado. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e que a
luz perpétua o ilumine.
A Comissão Nacional dos Diáconos, pela sua Presidência, externa
as orações e condolências à família do diácono José Luiz Zanini Louzada e ao
Diaconado da CRD Sul 3. (Fonte: https://www.arquipoa.com/noticias)

Dom Tarcísio Scaramussa, SDB, Bispo Diocesano de Santos (SP),
presidiu a missa no dia 31 de janeiro, em que foram ordenados diáconos permanentes os candidatos: Alexandre Ornelas Forganes, Genilson José dos
Santos, José Carlos de Oliveira, José Nelson dos Reis, Vicente de Paula
Cândido e William de Paula Gomes. Na mesma celebração foi ordenado
Renan Mascarenhas Santos, seminarista diocesano, como diácono transitório, sendo uma etapa do processo de formação ao presbiterado.
Em função da pandemia do Covid-19, a celebração foi restrita aos
familiares e convidados dos ordenandos. Participaram da celebração: padre
Antonio Alberto Finotti, formador da Escola Diaconal); padre Antonio Baldan Casal, Reitor do Seminário Diocesano S. José, padres Luiz Alfonso e José
Gerardo, da Equipe de formadores do Seminário S. José, padres das paróquias
de origem dos ordenandos, demais padres da Diocese, diáconos permanentes
e seminaristas.
Os novos diáconos exercerão seu ministério nas seguintes
paróquias: Alexandre Ornelas Forganes – Paróquia Imaculado Coração de
Maria/Santos; Genilson José dos Santos – Paróquia Santo Antonio/Praia
Grande; José Carlos de Oliveira – São Judas Tadeu/CB; José Nelson dos Reis
– N. S. da Conceição/Itanhaém; Vicente de Paula Cândido – N. S. Aparecida/
Mongaguá; William de Paula Gomes – São José/Vicente de Carvalho - Guarujá; Renan Mascarenhas Santos – Nossa Senhora Aparecida/Praia Grande.
Durante a celebração foi apresentada a nova Equipe de Coordenação da Escola Diaconal, assim formada: padres Felipe Sardinha e Elcio de Assis Machado; diáconos Luiz Carlos Nunes, José Marques do Amaral Guerra,
Fabiano Piqui Souza e João Filismino dos Santos.
(Foto: Chico Surian/Assessoria de Comunicação Diocese de Santos)
(Fonte: https://www.facebook.com/diocesedesantos)

Nota de Falecimento - Diácono José de Oliveira
A Arquidiocese de Curitiba (PR)
Nota de falecimento - Diácono Izaltino André
comunica, com pesar, o falecimento do
É com pesar que a Diocese de
Diácono José de Oliveira, aos 84 anos de
Apucarana (PR) informa o faleciidade. Diácono José exerceu seu ministério
mento do Diácono Izaltino André.
diaconal até seus 81 anos na Paróquia SanExerceu sua função diato Antonio, no Bairro de Orleans, Curitiba
conal por vários anos, com sereni(PR), e depois foi cuidar de sua esposa e
dade e uma forma pacíﬁca no falar,
também de sua saúde.
na Igreja da Água da Jabuticaba, em
Nascido no dia 15 de abril de 1937,
São João do Ivaí (PR).
foi ordenado no dia 01 de dezembro de
O Clero da Diocese de
1999. Homem justo, que procurou sempre
Apucarana, comovida com os mais
fazer o seu melhor, demonstrou muito zelo
sinceros sentimentos, une-se à fapela família e pelo diaconado.
mília em oração, clamando a Deus
Após dias de internamento em
o conforto necessário neste motratamento clínico devido a uma forte pneumonia, veio a falecer no dia 7 de
fevereiro de 2021. Seu corpo foi velado e cremado no Cemitério Vertical de mento de dor.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos, sensibilizada,
Curitiba, no mesmo dia. Os diáconos da Arquidiocese de Curitiba solidarizam-se com os familiares e amigos, e agradecem o tempo de doação e serviço externa as orações e condolências à família enlutada. Descanse em paz!
pastoral como ministro ordenado.
(Fonte: http://diocesedeapucarana.com.br/)
(Com informações do diácono Bento Chinaglia, presidente da CRD Sul 2)
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Mensagem do Papa
MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A CAMPANHA DA FRATERNIDADE DE 2021
Queridos irmãos e irmãs do Brasil!
Com o início da Quaresma, somos
convidados a um tempo de intensa
reﬂexão e revisão de nossas vidas. O
Senhor Jesus, que nos convida a caminhar com Ele pelo deserto rumo à
vitória pascal sobre o pecado e a morte, faz-se peregrino conosco também
nestes tempos de pandemia. Ele nos
convoca e convida a orar pelos que
morreram, a bendizer pelo serviço abnegado de tantos proﬁssionais da saúde e a estimular a solidariedade entre
as pessoas de boa vontade.
Convoca-nos a cuidarmos de nós
mesmos, de nossa saúde, e a nos preocuparmos uns pelos outros, como nos
ensina na parábola do Bom Samaritano (cf. Lc 10, 25-37). Precisamos vencer
a pandemia e nós o faremos à medida em que formos capazes de superar as
divisões e nos unirmos em torno da vida. Como indiquei na recente Encíclica
Fratelli tutti, “passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais
num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta” (n. 35).
Para que isso não ocorra, a Quaresma nos é de grande auxílio, pois nos chama
à conversão através da oração, do jejum e da esmola.
Como é tradição há várias décadas, a Igreja no Brasil promove a
Campanha da Fraternidade, como um auxílio concreto para a vivência deste
tempo de preparação para a Páscoa. Neste ano de 2021, com o tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”, os ﬁéis são convidados a “sentar-se a escutar o outro” e, assim, superar os obstáculos de um mundo que é
muitas vezes “um mundo surdo”. De fato, quando nos dispomos ao diálogo,
estabelecemos “um paradigma de atitude receptiva, de quem supera o nar-

cisismo e acolhe o outro” (Ibidem, n. 48). E, na base desta renovada cultura
do diálogo está Jesus que, como ensina o lema da Campanha deste ano, “é a
nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2,14).
Por outro lado, ao promover o diálogo como compromisso de
amor, a Campanha da Fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a
ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico. Certos
de que «devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos, e peregrinamos juntos», no diálogo ecumênico podemos verdadeiramente “abrir o
coração ao companheiro de estrada sem medos nem desconﬁanças, e olhar
primariamente para o que procuramos: a paz no rosto do único Deus” (Exort.
Apost. Evangelii gaudium, n. 244). É, pois, motivo de esperança, o fato de
que este ano, pela quinta vez, a Campanha da Fraternidade seja realizada com
as Igrejas que fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil
(CONIC).
Desse modo, os cristãos brasileiros, na ﬁdelidade ao único Senhor
Jesus que nos deixou o mandamento de nos amarmos uns aos outros como
Ele nos amou (cf. Jo 13,34) e partindo «do reconhecimento do valor de cada
pessoa humana como criatura chamada a ser ﬁlho ou ﬁlha de Deus, oferecem
uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade» (Carta Enc. Fratelli tutti, n. 271). A fecundidade do nosso
testemunho dependerá também de nossa capacidade de dialogar, encontrar
pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida, de modo especial, a
vida dos mais vulneráveis.
Desejando a graça de uma frutuosa Campanha da Fraternidade
Ecumênica, envio a todos e cada um a Bênção Apostólica, pedindo que nunca
deixem de rezar por mim.
Roma, São João de Latrão, 17 de fevereiro de 2021
Francisco

Faleceu o Diácono Natalino, da Diocese de
São João da Boa Vista

Nota de Falecimento: Diácono Permanente Gervásio Silva

A Paróquia São Domingos, de Mococa (SP), Diocese de São João da Boa
Vista (SP), com grande pesar, comunica o falecimento do Diácono Natalino
José de Moraes, ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2021, vitimado por complicações da COVID-19. O velório ocorreu na Igreja Matriz da Paróquia São
Domingos de Gusmão, às 9h30, com a missa exequial celebrada às 10h30,
seguida do sepultamento.
A Escola Diaconal Diocesana de São João da Boa Vista reza pelo seu
descanso eterno e manifesta o carinho a todos os familiares e amigos. Que a
fé no Cristo Ressuscitado possa trazer o consolo neste momento tão diﬁcil.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos externa aos familiares,
amigos, ao Diaconado local as sentidas condolências, na certeza de que o
caríssimo diácono recebe do Senhor as recompensas pelo seu exemplar ministério. Descanse em Paz!
* Com informações do diácono Flávio Livotto, da Arquidiocese de Ribeirão
Preto (SP) e página da Paróquia São Gomingos de Gusmão no Facebook
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A Diocese de Santo André (SP) comunica o falecimento do Diácono Gervásio Silva, ocorrida no dia 23 de fevereiro de 2021, aos 83 anos, 15 dos quais
como diácono permanente na Igreja Particular de Santo André. Era casado
com Maria José Lopes Silva e deixou os ﬁlhos Ana Fátima, Zélia Maria e
Gervásio Junior.
Foi ordenado a 16 de abril de 2005, por Dom Nelson Westrupp, SCJ, na
Catedral Diocesana de Santo André, exercendo seu ministério em Diadema,
Santo André e São Bernardo do Campo.
Com saúde frágil, entrega o espírito ao Senhor após longos anos de dedicação e perseverança no ministério, sendo exemplo de superação das limitações
físicas causadas pelas enfermidades. O Senhor o receba em seu Reino e lhe
dê a recompensa por sua dedicação à Igreja e amor ao Cristo-Servo. O sepultamento ocorreu no Cemitério da Vila Pires, em Santo André (SP). Nossa
Diocese, nosso clero e nosso povo, unem-se em oração aos seus familiares e
amigos. Na certeza da ressurreição, elevemos nossas orações por seu descanso eterno.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos externa aos familiares,
amigos e ao Diaconado Diocesano de Santo André as orações e as sentidas
condolências. Descanse em Paz!
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Notícias
Faleceu o Diácono Permanente Carlaile Tornelli
FALECEU O DIÁCONO MODESTO TORRES ANTUNES
A Diocese de Duque de
Caxias (RJ), com profundo pesar, comunica o falecimento do
Diácono Modesto Torres Antunes, da Paróquia Nossa Senhora
das Graças (Xerém), em Duque
de Caxias, ocorrido no dia 20 de
janeiro de 2021, vítima de complicações da COVID-19. Seu
corpo foi velado na Comunidade
Cristo Operário de Xerém. O bispo diocesano dom Tarcisio Nascentes dos
Santos presidiu a Missa de Corpo presente, às 09h, sendo sepultado em seguida no Cemitério do KM 51.
Diácono Modesto nasceu em 22 de julho de 1955 na cidade de Muqui (ES) e fez de Xerém a sua terra. Casou-se com Elza Antunes com quem
teve quatro ﬁlhos: Angelo, Hugo, Daniela e Amanda. Membro da Comunidade Cristo Operário, foi um grande missionário na Paróquia Nossa Senhora das
Graças. Missão essa que culminou na sua consagração ao ministério ordenado
como diácono permanente na Diocese de Duque de Caxias.

Faleceu o diácono Francisco Alves Sobrinho, da Diocese
de Afogados da Ingazeira (PE)
Faleceu no dia 24 de janeiro de
2021, no Hospital Eduardo Campos de Serra Talhada (PE), o diácono Francisco Alves
Sobrinho, 62 anos. Ele estava hospitalizado
na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
desde o dia 23 de dezembro, após ser acometido pelo novo coronavírus. O diácono
lutou, mas não resistiu. A morte foi conﬁrmada pelo hospital, ao site do jornal Farol
de Notícias.
Diácono Francisco atuava na Igreja do Bom Jesus Ressuscitado
de Serra Talhada, e era muito querido pelos
ﬁeis. Ele deixa esposa e três ﬁlhos.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos compartilha
suas orações e condolências com os familiares, o diaconado diocesano e ﬁéis
da comunidade.

Faleceu o Diácono Carlito Kosan
A Diocese de Ponta Grossa (PR), com grande pesar, informa o falecimento do diácono
permanente Carlito da Silva Kosan, ocorrido no dia 8 de fevereiro de 2021. Nascido em 3 de outubro de 1952, o diácono
foi ordenado em 19 de janeiro de 2003 e
servia na Paróquia São Sebastião, de Ponta
Grossa.
Diácono Carlito era casado com
Maria Hadena Kozan e pai de quatro ﬁlhos.
Ele estava internado há 30 dias e acabou falecendo por complicações respiratórias. Foi
sepultado no Cemitério Campos Gerais, em
Ponta Grossa..
Mensagem da Presidência da CND
À família, irmãos diáconos e amigos, a nossa solidariedade, preces e orações na certeza da ressurreição que há de vir.
Em Cristo,

A Paróquia Menino Jesus, no Setor
Pastoral Tucuruvi da Região Santana, Arquidiocese de São Paulo (SP)
comunicou no dia 30 de janeiro de
2021, o falecimento do Diácono
Permanente Carlaile Tornelli, aos
67 anos de idade. Ele atuava como
Assistente Pastoral na Paróquia.
O Diácono faleceu no Hospital Municipal do Mandaqui, onde estava
internado há mais de um mês, em
decorrência de complicações por
causa da COVID-19.
Nascido no bairro do Tremembé em 19 de maio de 1953, Carlaile
era ﬁlho de Rosário Tornelli e Maria Antônia. Deixa a esposa, Ana Maria
Tornelli, com quem foi casado por mais de 30 anos, e sua ﬁlha, Roberta Tornelli Lório. Ele foi ordenado diácono permanente em 29 de março de 2008,
na Catedral da Sé, pela imposição das mãos do Cardeal Odilo Pedro Scherer,
Arcebispo Metropolitano.
Mensagem da Presidência da CND
Caríssimos irmãos diáconos e esposas.. A paz do Senhor Ressuscitado!
Recebi, com tristeza a notícia da Páscoa deﬁnitiva do nosso irmão
diácono Carlaile Tornelli, Regional Sul l, São Paulo, vítima da Covid-19. À
família, irmãos diáconos, amigos a nossa solidariedade, preces e orações na
certeza da ressurreição que há de vir. Com conﬁança e fé, recomendamos o
nosso irmão, ao Pai de misericórdia, que o acolha em seu Reino de Glória.
Em Cristo,

Arquidiocese de Salvador perde o Diácono Antônio
Carlos Dória
O Diácono Antônio Carlos Dória Pereira, da Arquidiocese de
Salvador (BA) faleceu no dia 31 de janeiro de 2021, vítima de uma doença
neurológica. Ele atuou nas paróquias Basílica Santuário Nossa Senhora da
Conceição da Praia e Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonﬁm.
“O seu sofrimento com a doença neurológica foi uma grande puriﬁcação. Nunca perdeu a consciência, nunca se revoltou contra Deus, nunca
se desesperou ou reclamou. Aos poucos, todos os músculos foram parando e
enrijecendo, enquanto a mente e inteligência brilhante funcionavam normalmente. Ele ia tendo consciência do desenvolvimento de sua doença. Buscava
está unido a Jesus e a Virgem Maria”, narra o Padre Adailton.
No dia 07 de fevereiro de 2021, o Diácono Antônio Carlos completaria 71 anos. Foi ordenado Diácono Permanente no dia 22 de dezembro de
2007.
A Comissão Nacional dos Diáconos (CND), por meio da Presidência e seus assessores, se solidarizam com a família enlutada e rogam a Deus
que, no Céu, o Diácono Antônio Carlos seja acolhido pelo Pai Todo Poderoso
e interceda por todos. (Foto cedida).

Diácono Francisco S. Pontes Filho , Presidente da CND
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