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CND APROVA PROJETO DE LIVE MUSICAL EM PROL DO ESPAÇO FÍSICO
O Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND),
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho), juntamente
com os demais integrantes da Presidência e assessorias, realizou
reunião ampliada no dia 28 de maio, às 20 horas, com o objetivo de
discutir e encaminhar uma das metas propostas na última Assembleia
Eletiva, realizada em Goiânia: buscar um espaço físico para servir de
sede da CND, onde possa abrigar os arquivos históricos e contábeis
da entidade e realizar reuniões da Diretoria, quando necessário.
Na reunião, foi apresentada a proposta de realização de
uma Live Musical, no Estúdio da TV Realce, por uma equipe de Diáconos e candidatos da Arquidiocese de Uberaba (MG), com o objetivo
de arrecadar recursos. Todo um projeto, denominado de “Construindo nossa Casa, ediﬁcando nossa história”, com o passo-a-passo, foi
apresentado e, ao ﬁnal, houve ponderações de alguns, sugestões e

aprovação de outros, concluindo-se por aprovar o Projeto e tocá-lo
adiante, conforme o cronograma apresentado pela Equipe de Uberaba.
Essa equipe está disponibilizando o projeto de divulgação
da live, com as peças postadas nas redes sociais, e o cronograma,
que deverá ser difundido junto às Comissões Regionais dos Diáconos, Comissões Aruidiocesanas e Diocesanas dos Diáconos em todo
o Brasil.
No ﬁnal, o Presidente da CND, diácono Chiquinho, agradeceu a todos pelo empenho e apoio, e pediu orações pelas famílias de
diáconos falecidos em decorrência da COVID. “Quando nos sentimos
fracos é, então, que somos fortes”, disse Chiquinho, citando São Paulo na Carta aos Coríntios (cf. 2Cor 12,10).
Foto print: Alan Venâncio

Mensagem da Presidência da
CND ao Bispo da Prelazia de
Borna (AM)

Ordenados Diáconos Permanentes na Prelazia de Borba (AM) e
Diocese de Bacabal (MA)

Leia na página 2.

Veja na página 3

Por um maior conhecimento do
Espírito Santo
Artigo do candidato ao Diaconado Elpídio Júnior
Leia na página 3.

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

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CND AO BISPO DA PRELAZIA DE BORBA (AM)
COMISSÃO NACIONAL DOS DIACONOS
Exmo. e Revmo.
Dom ZENILDO LUIZ PEREIRA DA SILVA
M.D Bispo Prelado da PRELAZIA DE BORBA - AM
Graça e Paz!
Estimado Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva, a Comissão Nacional dos Diáconos (CND) se une
ao senhor , ao clero e ao Povo de Deus da Prelazia de Borba no Estado do Amazonas, para elevar a nossa
prece de louvor e gratidão ao Cristo- Servo e Bom Pastor, por ocasião da ordenação diaconal de DOMINGOS SÁVIO SALDANHA COLARES , no dia 30 de maio de 2021.
O diácono, colaborador do bispo e do presbítero, recebe uma graça sacramental própria, tendo
no seu carisma, o sinal de Cristo Servo, que tem grande eﬁcácia para a realização de uma Igreja servidora
e pobre, que exerce sua função missionária com vistas à libertação integral do homem.
Rogamos ao Senhor da messe e pastor do rebanho que os diáconos permanentes desta Prelazia, sejam presença do Cristo Servo no meio do Povo de Deus e especialmente junto aos mais pobres e
excluídos, e que animados pelo apelo constante do Papa Francisco e dos nossos bispos, como discípulos
missionários numa Igreja em saída, presente e próxima em cada periferia existencial e geográﬁca desta
querida Prelazia de Borba.
Parabenizamos o novo diácono, ao 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. Em união e
prece,
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos
Manaus (AM), 30 de maio de 2021

JUNTO COM A RECEITA VEM O MODO DE FAZER
Diácono Mario Bragio - Arquidiocese de São Paulo (SP)
Sempre me doeu muito ver gente meneando a cabeça, emitindo sons de resmungo e comentários
a meia boca, ou então, dando risadinhas marotas e fazendo gestos não menos embaraçosos diante de hesitações ou erros cometidos por diáconos permanentes durante as celebrações. Já ouvi muitos desabafos de
diáconos que passaram não só por tais situações, como foram desrespeitados e repreendidos por causa delas.
Isso está certo?
Aprender a andar de bicicleta na infância ou na juventude é uma coisa; aprendê-lo lá pelos 50
anos, ou mais, é outra bem diferente. Cursei a autoescola quando tinha vinte anos; já se passaram cinquenta
Órgão Informativo da Comissão e um, mas eu me lembro muito bem de como as minhas costas doíam, as mãos transpiravam, os ombros
Nacional dos Diáconos - CND
ﬁcavam tensos e a camisa ﬁcava encharcada. Aquelas dez aulas de volante me habilitaram para dirigir, mas
Produzido por: ENAC - Equipe Nacional não desenvolveram as minhas habilidades como motorista. Saber todas as regras de trânsito não foi o que
de Assessoria de Comunicação da CND garantiu o meu desembaraço. Faltou mais treino e supervisão. Durante um bom tempo foi sofrido dirigir
aquele fusca 68. Todos os movimentos tinham de ser pensados antecipadamente (“dá a partida; pisa na em* Presidência:
- Presidente: Diác. Francisco S. Pontes Filho breagem; engata a primeira; solta a embreagem e acelera ao mesmo tempo” etc.). Demorou um bocado para
- Vice-presidente: Diác. Julio C. Bendinelli automatizar todos aqueles (e tantos outros) procedimentos.
- Secretário: Diác. José de O. Cavalcanti
Nem todo homem ordenado diácono permanente no pico da segunda idade foi coroinha, frequen- Tesoureiro: Diác. Antonio O. dos Santos
tou seminário ou acolitou em serviço religioso. A despeito da sua inequívoca vocação para esse ministério,
* ENAC:
há aqueles que chegam à formação sem nenhuma (ou quase nenhuma) experiência no serviço junto ao altar,
- Jornalista: Diác. José Bezerra de Araújo
por exemplo.
Reg. Prof. 1210 DRT/RN - (84) 3208-5313
Sabedora disso, a escola diaconal deverá oferecer-lhes – além da formação teórica, que inclui, exEmail: jba_82@hotmail.com
plicitamente, o signiﬁcado – todos os meios e oportunidades para que eles possam treinar, exaustivamente,
- Coordenador: Diác. José Carlos Pascoal
(11)958680970 - diacpascoal@uol.com.br
os gestos, as posturas e as ações relativas às suas funções que, por sinal, nãos são poucas (vide o Cerimonial
- Informática: Diác. Leandro Marcelino dos Bispos ou a Instrução Geral do Missal Romano, por exemplo).
Santos - (11) 994922519
Mais pedagogia, mais tolerância, mais caridade.
- Marketing Digital: Alan Venâncio - (31)
994927766
- Contato com esposas: Fabiana Venâncio (31) 991848715
- Assessoria Internacional: Diác. Alberto
Magno Carvalho de Melo - amcarmelo@
gmail.com

Site: www.cnd.org.br
* E-mail: enac@cnd.org.br
* Facebook: www.facebook.com/diaconadobrasil
* Instagran: comissao_nacional_diaconos
*
YouTube:
https://www.youtube.
c om /c hanne l/UC nEbSO LElH _ _I pVjlDeVQcQ
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Artigo
POR UM MAIOR CONHECIMENTO DO ESPÍIRITO SANTO
* Elpídio Macário da Silva Júnior
Caros irmãos, celebramos no dia 23 de maio de 2021
a Solenidade de Pentecostes. A
ﬁnalidade da vida cristã é a incorporação ao Senhor Jesus Cristo.
E essa incorporação é impossível
sem a ação do Espírito Santo na
nossa vida. No entanto, sabendo,
pois, da necessidade que temos
da presença da Terceira Pessoa da
Santíssima Trindade, ainda pouco A conhecemos e honramos. Essa ausência
de conhecimento se dá por alguns motivos, dentre eles: a falta de manifestações, a escassez de doutrina e pela falta de devoções.
No que diz respeito à falta de manifestações, Pe. Antonio Royo
Marín diz que “se conhece muito bem o Pai, se o adora e o ama. Como
poderia ser de outra maneira? Suas palavras são palpáveis e estão sempre
presentes aos nossos olhos”[1]. A aﬁrmação do teólogo da Ordem dos Pregadores nos faz lembrar do que aﬁrma Santo Agostinho: “Interroga a beleza
da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se
difunde, interroga a beleza do céu... interroga todas estas realidades. Todas
elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor.
Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o Belo, não sujeito à
mudança?”[2].
Assim como o Pai, conhecemos, adoramos e amamos ao Verbo
de Deus. É impossível não perceber suas manifestações, pois estão diante
de nossos olhos “a história tão comovente de seu nascimento, vida, paixão e
morte; a cruz, as imagens, o cotidiano sacrifício do altar, suas numerosas festas litúrgicas”[3]. Mas, no que se refere ao Espírito Santo, as manifestações
escapam à percepção dos sentidos, pois age no íntimo de nossa alma.
Outro forte motivo desse desconhecimento dos ﬁéis (e também
em grande medida do clero) acerca do Espírito Santo e de suas ações, está

DOMINGOS SÁVIO É O PRIMEIRO DIÁCONO
PERMANENTE DA PRELAZIA DE BORBA (AM)
O bispo da Prelazia de Borba (AM), Dom Zenildo Luiz Pereira da
Silva impôs as mãos e ordenou Diácono Permanente o Leitor e Acólito DOMINGOS SÁVIO SALDANHA COLARES. A solene celebração eucarística
com ordenação diaconal ocorreu no dia 30 de maio, às 15h, na Paróquia Nossa
Senhora da Conceição de Novo Aripuanã (AM), com a presença do Clero
local e familiares do neo-diácono.
A Presiência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) enviou
mensagem a Dom Zenildo e parabeniza o Diácono Domingos Sávio, seus famiiliares e a Comunidade da Prelazia que contará com o seu trabalho ministerial.

relacionado à falta de doutrina, que se deve ao ínﬁmo número de publicações
a respeito dessa Pessoa divina. E, não menos importante, esse esquecimento
se dá pela escassez de devoções e festas ao redor do Espírito Santo. As inúmeras devoções que temos são muito úteis para nossa vida espiritual, mas
elas não podem diminuir a “devoção fundamental como a relativa ao Espírito
Santo”[4].
E quais as consequências desse esquecimento, desprezo da própria fonte da vida sobrenatural? O sofrimento e a debilidade da alma, que
raramente chegará à virilidade cristã. Isso se dá porque aqueles que não O
conhece, não O deseja e, assim, não O ama. E o amor é o fundamento de
união entre o homem e Deus, uma vez que, segundo Santo Tomás de Aquino,
é próprio de o amado estar no amante e do amante estar no amado[5].
Portanto, não nos esqueçamos do Espírito Santo, pois Ele é o fundamento da nossa união com Jesus Cristo e o princípio da nossa vida sobrenatural. Celebremos com fé e alegria a Solenidade de Pentecostes, a solenidade
que, junto da Páscoa e do Natal do Senhor, é uma das mais importantes e
centrais celebrações da Santa Igreja Católica Apostólica Romana.
Peçamos a Ele um amor penitente, a ﬁm de nos condoermo-nos
das ofensas causas; um amor de conformidade, para ordenarmos nossas
vontades à vontade d’Ele; um amor de amizade, no intuito de recebermos a
vida de Deus e nos doarmos inteiramente ao Altíssimo, assim como um amor
complacente, para nos dirigirmos a Deus sem nenhum intenção em troca, a
não ser amá-Lo com todas as nossas forças. Espírito Santo, iluminai-nos e
santiﬁcai-nos.
* Candidato ao Diaconato Permanente pela Diocese de Cristalândia (TO)
[1] MARÍN, Antonio Royo, O.P. O Grande Desconhecido: o Espírito Santo e
Seus Dons. Edições Eclesiae. Campinas-Sp, 2017, p. 14.
[2] Catecismo da Igreja Católica (§32). Edições Loyola. São Paulo, 2000.
[3] MARÍN, Antonio Royo, O.P. O Grande Desconhecido: o Espírito Santo e
Seus Dons. Edições Eclesiae. Campinas-Sp, 2017, p. 14.
[4] Ibidem, p. 18.
[5] Cf. Sum. Theo, Ia-IIae, q.28, a.2, c.

Raimundo Martins Araújo foi ordenado Diácono
Permanente na Diocese de Bacabal (MA)
O bispo diocesano de Bacabal (MA), Dom Armando Martín Gutiérrez, FAM, impôs as mãos e ordenou Diácono Permanente o Leitor e Acólito
Raimundo Martins Araújo. A solene celebração eucarística com ordenação
ocorreu no dia 16 de maio na Paróquia Santo Antonio, de Santo Antonio dos
Posses, Diocese de Bacabal.
Devido os protocolos de saúde na pandemia, a celebração foi restrita aos familiares do ordenado, diáconos e presbíteros.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza
o neo diácono, seus familiares e ao Clero Diocesano. O presidente diácono
Francisco Salvador Pontes Filho enviou carta a Dom Armando, felicitando-o
pelas ordenações diaconais na Diocese.

Dom Armando Martín
Gutiérrez, FAM
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NOTÍCIAS
FALECIMENTO DO DIÁCONO JOSEVALDO BELARMINO

FALECIMENTO DO DIÁCONO TIO DONATO
Comissão Nacional dos Diáconos CND.
Caríssimos irmãos diáconos e
esposas, saúde e paz!
Noticiamos, com pesar, a Páscoa deﬁnitiva de nosso irmão diácono
Raimundo Nonato Vieira, da arquidiocese de Terezina (PI), Regional Nordeste 4, vítima da Covid-19, no dia 21
de maio de 2021, na cidade de Demerval Lobão (PI), Arquidiocese de Teresina (PI).
À família, irmãos diáconos e esposas,
demais 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

DIÁCONO DE ARACAJU-SE FALECE VÍTIMA DE COVID
O diácono Fernando Antônio de
Paiva, da Arquidiocese de Aracajú,
(SE), faleceu no dia 18 de maio de
2021, vítima de COVID-19. Ele,
com 80 anos de idade, se encontrava
internado na UTI do Hospital São
Lucas. A informação foi publicada
no site da Arquidiocese de Aracajú
(arquidiocesedearacaju.org.br). Deixa a esposa Dione Torres Moraes de
Paiva, 6 ﬁlhos e 5 netos.
Ele era natural de Pilar-PB, e se
mudou para Aracaju em 1983. Formado em Direito, vinha exercendo o seu
ministério diaconal como juiz do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de
Aracaju, e na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (bairro Cirurgia). No
dia 8 de dezembro deste ano iria completar 15 anos de ordenação diaconal.
O Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, também enviou mensagem de solidariedade. “À família, irmãos diáconos e demais amigos, a nossa solidariedade, preces e orações, na certeza da ressurreição que há de vir”, esvreveu

Falecimento do Diácono Orlando Teixeira Mesquita
A Diocese de Pelotas (RS),
comunica com pesar e esperança na
ressurreição o falecimento do Diácono
Orlando Teixeira Mesquita, ocorrido
no dia 15 de maio de 2021.
Diácono Orlando foi ordenado
no dia 19 de março de 1993, fazendo
parte da primeira turma da Escola Diaconal. Exerceu o ministério diaconal
na Paróquia São José Operário, no
bairro Fragata.
Nossa solidariedade à esposa
Clara, aos ﬁlhos e demais familiares, a
toda Paróquia São José Operário e ao
diacônio. Dai-lhe Senhor o descanso
eterno. E que a luz perpétua o ilumine. Descanse em paz. Amém.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos externa aos
familiares e ao Diaconado da Diocese de Pelotas (RS) as sinceras condolências e orações.
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A Diocese de Guarabira (PB) publicou nota na sua página do Facebook comunicando o falecimento do Diácono Josevaldo
Belarmino, ocorrido no dia 13 de maio de
2021. A nota não diz a causa da morte.
Josevaldo nasceu em 04 de fevereiro
de 1975, foi ordenado Diácono no dia 22 de
abril de 2016 e, desde então, exercia o ministério diaconal na Paróquia Nossa Senhora de
Guadalupe, na cidade de Guarabira. O Bispo Diocesano de Guarabira, Dom Aldemiro
Sena dos Santos, presidiu missa de corpo
presente, e em seguida, ocorreu o sepultamento.
O presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho), também
expressou seu pesar pela morte do Diácono Josevaldo. “À família, irmãos diáconos e demais amigos e amigas, a nossa solidariedade, preces e orações, rogando
ao Senhor da vida, que o acolha em seu Reino Glorioso”.

FALECIMENTO DO DIÁCONO LINDEMBERG TEIXEIRA
O Diácono Lindemberg Teixeira de
Lima, da Diocese de Itapipoca (CE), faleceu no dia 7 de maio de 2021, em Brasília
(DF), vítima de um câncer.
Diácono Lindemberg nasceu no dia
17 de julho de 1956 em Itapipoca (CE).
Cursou a Escola Diaconal São Lourenço
da Arquidiocese de Brasília entre 2005 e
2009. No ano de 2015, concluiu o curso
de graduação em Teologia no Instituto de
Ciências Humanas São João Paulo II, pela
Faculdade Católica de Anápolis (GO). Foi
ordenado por Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, bispo diocesano de Itapipoca, no
dia 18 de dezembro de 2020, na Sé Catedral. Na Diocese, atuou nas Paróquias
São José, em Canaan/Trairi, e Jesus Cristo Redentor, no Violete/Itapipoca.
O Presidente da Comissão Regional dos Diáconos do Nordeste 1, Diácono Gilson, expressou à família do Diácono Lindemberg e ao corpo diaconal de
Itapipoca os sentimentos de solidariedade. O Corpo diaconal do Brasil, através
da Presidência da CND, também se solidariza com os familiares, com os diáconos daquela Diocese cearense e com todos os ﬁéis diocesanos.
Foto: Vanusa Linhares - Pascom de Itapipoca

Diácono Antônio Tosin morre de infarto
O Diácono Antônio Tosin
(Jim), de 83 anos, morreu na madrugada
de 05 de maio, vítima de infarto, em sua
residência, na cidade de Várzea Paulista
(SP), Diocese de Jundiaí (SP). O Bispo
Diocesano, Dom Vicente Costa, recebeu
a notícia com profundo pesar e agradece a
Deus pela vida do Diácono Antônio, que
tanto fez em amor a Deus e a Igreja.
O velório ocorreu na Matriz de Nossa
Senhora da Piedade, em Várzea Paulista. A
missa de corpo presente foi presidida pelo Pároco da Paróquia Nossa Senhora
da Piedade, Padre João Estevão da Silva, seguida de sepultamento no Cemitério
Bosque da Saudade, em Campo Limpo Paulista (SP).
O Diácono Antônio deixa esposa Madalena Tortorella Tosin, teve dois
ﬁlhos (um já falecido) e seis netos, a quem a Diocese se une em oração neste
momento de sua partida ao encontro do Pai.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos externa à família,
irmãos diáconos e demais amigos, a solidariedade, preces e orações, na certeza
da ressurreição que há de vir.
Em Cristo Jesus, Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND
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Mensagem do Papa
Papa convida a ter o coração semelhante ao de Jesus
A Igreja Católica dedica o mês de
junho ao Sagrado Coração de Jesus.
Nesta sexta-feira, 4, o Papa Francisco
recordou a celebração, deixando uma
oração especial em sua conta no Twitter.
“Que neste mês de junho, dedicado de uma forma especial ao Coração de Cristo, possamos repetir uma
oração simples: “Jesus, faz com que
o meu coração se assemelhe ao teu”.
Assim, também o nosso coração, pouco a pouco, se tornará mais paciente,
mais generoso, mais misericordioso”,
escreveu em sua conta @Pontifex_pt.
A devoção ao Coração de Jesus, como é conhecida hoje, é expressão de Santa Margarida, uma monja do Mosteiro da Visitação, na França.
Jesus apareceu a ela por três vezes. Em uma das ocasiões deixou esta mensagem: “Vede Margarida, o coração que tanto amou o mundo e que recebe
tanto desprezo”. Com a ajuda de seu diretor espiritual, São Claudio de la
Colombiere, a monja discerniu as aparições e mensagens e se encarregou de
divulgar os desejos do coração de Jesus.
A Solenidade do Sagrado Coração de Jesus é uma data móvel. Em
2021, será celebrada na próxima sexta-feira, 11. Como sempre acontece em
junho, todo o mês acabou sendo dedicado a essa celebração.
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus leva a uma verdadeira
experiência do amor de Deus. O Apostolado da Oração é o movimento que
ajuda a propagar essa devoção.

Conheça, abaixo, as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus.

DIÁCONO QUE É AVÔ SERÁ ORDENADO PADRE
No próximo dia 31 de julho será ordenado padre na Arquidiocese
de Vitória o diácono permanente João Tozzi Sobrinho, que é viúvo há 10
anos, pai de Renato, Carina e Fábio e avô de 5 netos. Esta é uma situação
incomum e será histórica, pois pela primeira vez a Igreja particular de Vitória
vai ordenar um viúvo como sacerdote. Nascido em 12 de setembro de 1943,
hoje então com 77 anos, o diácono João Tozzi está atualmente na paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa. A ordenação presbiteral acontecerá às 9h, no Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha,
dia de Santo Inácio de Loyola – fundador da Companhia de Jesus e um
grande admirador de Jesus Cristo.
A data será compartilhada entre dois amigos: o diácono permanente João Tozzi e diácono transitório Vitor César Zille Noronha. Eles se
conhecem desde a adolescência de Vitor, pois são da mesma comunidade de
origem: Santo Antônio, na Praia da Costa. Vitor enfatiza: “A minha relação é
de amizade e admiração por que de alguma forma o diácono João Tozzi participou da minha caminhada como cristão. Somos da mesma Comunidade
Eclesial de Base. E eu me recordo da minha juventude de vários momentos
em que ele me apoiou e orientou. Foi algo natural e quando teve essa possibilidade de ele ser ordenado padre,ﬁzemos o pedido ao arcebispo, que com
alegria disse sim. ”

Ordenado primeiro aluno da Escola Diaconal
da Diocese de São João da Boa Vista (SP
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No dia 04 de junho de 2021, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Santa Cruz das Palmeiras(SP), o bispo diocesano de São João da
Boa Vista (SP), Dom Antonio Emídio Vilar presidiu missa solene na qual
impôs as mãos e ordenou Diácono Permanente o Leitor e Acólito José Carlos Zanon.
Diácono Zanon foi o primeiro aluno da Escola Diaconal Diocesana "Dom Tomas Vaquero" a ser ordenado. Por causa das restrições sanitárias, participaram da celebração presbíteros, diáconos e familiares do
ordenado. Roguemos a Deus para que seu Ministério seja frutuoso!
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), pelo
seu presidente diácono Francisco Salvador Pontes Filho parabeniza o neo
diácono, seus familiares e o corpo diaconal diocesano.
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Notícias
FALECEU O DIÁCONO CARLOS ROBERTO STROHMAYER
A Diocese de União da Vitória (PR)
comunica com profundo pesar o falecimento do Diácono Carlos Roberto Strohmayer no dia 31 de maio de 2021, aos
60 anos de idade. Diácono Carlos estava internado no Hospital São Braz após
ser contaminado pelo coronavírus. Nos
últimos dias mesmo tendo se curado da
Covid, veio a falecer na madrugada de
hoje, 31 de maio, por consequências
causadas pelo coronavírus.
Nascido em 25 de novembro de
1960, foi ordenado Diácono no dia 02 de setembro de 2006, por Dom Walter
Michael Ebejer, em União da Vitória, Diácono Carlos auxiliava em diversas
paróquias. Era casado com Claudete Roik e teve três ﬁlhos: Carlos Eduardo,
Carlos Henrique e Carlos Ericson. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de União da Vitória (PR). A Presidência da Comissão Nacional dos
Diáconos se solidariza com os familiares do diácono Carlos, na certeza da
ressurreição. Nossas orações e condolências.
FALECIMENTO DO DIÁCONO CLÁUDIO VIANA GONÇALVES
Comissão Nacional dos Diáconos - CND.
Caríssimos irmãos diáconos e esposas, paz e bem!
Comunicamos, com pesar, a Páscoa deﬁnitiva de nosso
irmão diácono Cláudio Viana
Gonçalves, da Diocese de Itapipoca (CE), Regional Nordeste l,
vítima de infarto, no dia 31 de
maio de 2021.
À família enlutada, irmãos diáconos e demais amigos, a nossa solidariedade, preces e orações, na certeza da ressurreição que há de vir.
Em Cristo Jesus,
Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND
DIÁCONO DE ANÁPOLIS FALECE VÍTIMA DA COVID
A família diaconal brasileira perde mais
um irmão para a COVID. No dia 23 de
maio de 2021, faleceu o diácono Lourenço
Pereira de Souza, da Diocese de Anápolis
(GO), em consequência de complicações
da COVID-19. O sepultamento ocorreu às
14h30, reservado à família, ao Bispo Diocesano, Dom João Wilk e aos Diáconos de
Anápolis.
A Diocese de Anápolis e o corpo
diaconal emitiram nota de solidariedade
para com a família do diácono Lourenço.
O Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos, diácono Francisco Salvador Pontes Filho, também se solidarizou
com a família, com o corpo diaconal e a Diocese de Anápolis. "À família,
irmãos diáconos e esposas, demais amigos, a nossa solidariedade, preces e
orações, na certeza da ressurreição que há de vir, em Cristo Jesus, sob o amparo e a proteção da Mãe Aparecida", diz a nota do Diácono Chiquinho.
O Diác. Lourenço nasceu em 10 de agosto de 1948 e foi ordenado
no dia 7 de março de 1993. Ele fez parte das primeiras Comissões de Diáconos
do Regional Centro Oeste, quando da criação da CRD-CO e sempre na companhia de sua esposa participava de todos os Encontros do Regional.
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FALECIMENTO DO DIÁCONO ZANONE DE OLIVEIRA
É com grande pesar que a Comissão Diocesana dos Diáconos da Diocese
de São José dos Pinhais (PR), informa o
falecimento do Diácono Zanone de Oliveira no dia 27 de maio de 2021.
O
diácono Zanone estava com a saúde debilitada.
O velório ocorreu no Cemitério do
Boqueirão de Curitiba, e o sepultamento
no Cemitério do Senhor do Bonﬁm, em
São José dos Pinhais.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos externa seu pesar aos
familiares e ao Diaconado Diocesano.
Nossas orações e condolências. Descanse
em Paz!
FALECIMENTO DO DIÁCONO JOSÉ ANTONIO
Comissão Nacional dos Diáconos CND.
Caríssimos irmãos diáconos e esposas, a paz do Senhor!
Recebi, com pesar, o comunicado
da Páscoa deﬁnitiva de nosso irmão
diácono José Antônio, da Arquidiocese de Palmas (TO), Regional Norte lll,
vítima da Covid - 19, ocorrida no dia
29 de maio de 2021.
À família, irmãos diáconos e esposas, demais amigos, a nossa solidariedade, preces e orações, na certeza da
ressurreição que há de vir.
Em Cristo Jesus,
Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND
FALECIMENTO DO DIÁCONO IRVANDO LUIZ F. SILVA
“A vida dos justos está nas
mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá (Sb 3,1)”
A Diocese de Jundiaí
(SP), com profundo pesar, comunica o falecimento do Diácono Irvando Luiz Ferreira da
Silva no dia 27 de maio, vítima
de complicações da Covid19.
Casado com Lúcia Aleixo da Silva, pai de 3 ﬁlhos, diácono Irvando faria 58 anos no dia 2 de junho.
Foi ordenado em 7 de dezembro de 2003, exercia seu ministério na Paróquia
Cristo Redentor de Várzea Paulista (SP) e era Presidente da Comissão Diocesana dos Diáconos da Diocese de Jundiaí. O velório ocorreu na “Arca da
Aliança”, em Várzea Paulista e o sepultamento, ocorreu às 15h no Cemitério
Municipal de Jundiaí(SP).
.
O Bispo Diocesano, Dom Vicente Costa, lamentou a perda e destacou o importante trabalho de Irvando, sua dedicação e amor pela Igreja.
Com esperança na Ressurreição, pedimos a oração de todos pelo seu repouso
eterno e o conforto da família.
Nota da Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos
Comissão Nacional dos Diáconos - CND.
Caríssimos irmãos diáconos e esposas, a paz do Ressuscitado!
Com grande pesar, comunicamos a Páscoa deﬁnitiva de nosso irmão diácono Irvando Luiz Ferreira da Silva, diocese de Jundiaí/SP, Regional
Sul l, vítima da Covid-19. À família, irmãos diáconos e esposas, demais amigos, a nossa solidariedade, preces e orações, na certeza da ressurreição que há
de vir.
Em Cristo Jesus,
Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND
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