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Edivan Araújo é o novo Diácono Permanente
da diocese de Carolina (MA)
O Bispo diocesano de Carolina (MA), Dom Francisco
Lima Soares presidiu solene
Eucaristia no último dia 06 de
novembro, às19h, no Galpão
Maria Pia, Paróquia São Sebastião Mártir, cidade de
Ribamar Fiquene (MA), na
qual impôs as mãos e ordenou
Diácono Permanente Edivan
Araújo. Esta é a nona ordenação diaconal da Diocese de
Carolina, encerrando as ordenações da Primeira Turma da
Escola Diaconal "Santo Estevão".
A Presidência da Comissão
Nacional dos Diáconos parabeniza e acolhe na Família Diaconal Brasileira o caríssimo
Diácono Edivan. Parabeniza
também os familiares do neo
diácono e o bispo diocesano
Dom Francisco Lima Soares.
* Colaboração: Diácono José Carlos de Miranda, presidente da CRD Nordeste 5

ADIR MARIANO FOI ORDENADO DIÁCONO
PERMANENTE NA DIOCESE DE URUGUAIANA (RS)

Marcos Giovani Moura é ordenado Diácono
Permanente em Alvorada (RS

A Comunidade da Paróquia Nossa Senhora da Saúde de Alvorada (RS), Arquidiocese de Porto Alegre (RS), viveu momentos de intensa alegria na noite de 12 de novembro, com a Ordenação Diaconal do
Leitor e Acólito Marcos Giovani de Moura. O neo diácono foi ordenado
pelo Bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom Aparecido Donizeti, na missa
solene celebrada às 20h.
"Que o bom Pastor, Ele que te escolheu desde seu nascimento
te impulsione a sempre fazer a vontade de Deus em sua vida". O lema de
ordenação é: "Entrega tua vida ao Senhor, confia n'Ele e o mais Ele fará!"
(Sl 37)
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos e a
Presidência da Comissão Regional dos Diáconos CRD Sul 3 parabenizam
o caríssimo diácono Marcos Giovani de Moura, seus familiares e o Clero
Arquidiocesano de Porto Alegre.
* Fonte: https://www.facebook.com/ParoquiaNossaSenhoradaSaudeAlvorada

CONVITE DE ORDENAÇÕES DIACONAIS NA
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO (SP
A Arquidiocese de São Paulo convida para as ordenações diaconais permanentes dos leitores e acólitos Nilson de Oliveira Amâncio,
Orlando Luciano da Silva, Pedro Ernesto dos Santos Júnior e Sidnei
Roberto Piotto.
A solene Celebração Eucarística acontecerá no dia 11 de
dezembro, sábado, às 15, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da
Assunção (Praça da Sé, S/N - São Paulo, Capital), e será presidida pelo
Cardeal Arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer, que imporá as mãos e ordenará os candidatos.
Foi celebrada no dia 14 de novembro de 2021, a cerimônia de Ordenação Diaconal do candidato Adir Mariano, na Paróquia São Miguel Arcanjo, em
Uruguaiana (RS).
A solene Celebração Eucarística foi presidida pelo Bispo Diocesano
de Uruguaiana, Dom José Mário Scalon Angonese e concelebrada pelos padres
da Diocese e o Diácono João Luiz Appel. Deus seja louvado!
A celebração contou com a presença de familiares, religiosos, e foi
transmitida ao vivo pela página da Diocese de Uruguaiana no Facebook.
Fonte: https://web.facebook.com/diocesedeuruguaiana/
Veja mais novidades em nosso site: www.cnd.org.br
Facebook: www.facebook.com/diaconadobrasil

Mensagem da Presidência
MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CND AO BISPO
DIOCESANO DE MARÍLIA (SP)
Mensagem da Presidência da CND a Dom Luiz Antônio Cipolini, bispo diocesano de Marília
(SP) por ocasião das ordenações Diaconais em novembro de 2021
COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS
Exmo. Revmo.
Dom Luiz Antonio Cipolini
M.D. Bispo Diocesano de Marília (SP)
Manaus, 12 de novembro de 2021
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Graça e Paz
Prezado Dom Luiz Antonio Cipolini, a Comissão Nacional dos Diáconos (CND) se une ao
senhor, ao Clero e ao Povo de Deus da Diocese de Marília (SP), para elevar a nossa prece de louvor
e gratidão a Deus por ocasião da ordenação de 32 novos Diáconos Permanentes, durante o mês de
novembro em curso.
Pela ordenação, os diáconos são constituídos como o sinal vivo do Cristo Servo, e enviados à
Comunidade numa atitude de servir e de plena comunhão com o Bispo e, através dele, com o presbitério. É Ministro ordenado da Igreja e, então, membro da hierarquia com o Bispo e os Presbíteros.
O Diácono se caracteriza pela sua sensibilidade para com os pobres e sofredores. Percebe situações
de injustiças, vai ao encontro dos injustiçados para servir e salvá-los, “lavando-lhes os pés”, nem que
possa custar-lhe a vida. Foi assim com os profetas, com Jesus Cristo, o Servo de Javé, e será com
todos os seguidores do Senhor e Mestre.
Rogamos ao Senhor da messe e Pastor do rebanho que os Diáconos permanentes dessa querida
Diocese, sejam iluminados pelo Espírito Santo e 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 da Diocese de Marília.
Parabenizamos os novos Diáconos Permanentes, suas famílias, o Clero, pelo “Sim” generoso para
o serviço do Evangelho, vivendo a dimensão da Palavra, da Liturgia e da Caridade. Que São Lourenço,
Diácono e Mártir, interceda por todos nós em nossa vida e missão.
Em união e prece,

Diácono Francisco Salvador Pontes Filho
Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos

ENCONTRO VOCACIONAL DIACONAL É DESTAQUE
NA ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA (ES)
Aconteceu no sábado, 30 de outubro de 2021, no período de 08h às 12h, na Alameda
Ponta Formosa de Vitória (ES), o Encontro Vocacional ao Diaconato Permanente com a presença de
38 candidatos ao diaconato.
O encontro foi conduzido pelo padre Márcio Ferreira, Diretor da Escola Diaconal São
Lourenço, com a participação dos diáconos Marcos Rezende, Antônio Sérgio, Emanuel Duarte,
Sandro Magdo e Sérgio Pinto. O tema do encontro foi: "O que é vocação".
Colaboração: Diácono Marcos Rezende - Arquidiocese de Vitória (ES) - CRD Leste 3

Site: www.cnd.org.br
* E-mail: enac@cnd.org.br
* Facebook: www.facebook.com/diaconadobrasil
* Instagran: comissao_nacional_diaconos
*
YouTube:
https://www.youtube.
com/channel/UCnEbSOLElH__IpVjlDeVQcQ
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Artigo
A Evangelização primordial
Diácono Juranir Rossatti Machado
– CRD Leste 1
Na caminhada do seguidor de Cristo, a missão evangelizadora e a vida de oração são
pontos fundamentais. Sem eles, a
comunidade cristã não se firma e
nenhuma dimensão de espiritualidade se sustenta. Sem eles, a Igreja
se coloca fora dos propósitos do
Redentor do mundo; simplesmente,
não existe. Não pode chamar-se
cristão quem não vive o caráter
missionário que o Batismo lhe
imprime, assinalando-lhe o chamado à evangelização, isto é, ao anúncio do
projeto de Deus, apresentado por Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, não pode
chamar-se cristão aquele que não sente, na oração, o caminho recomendado
pelo próprio Cristo como necessário ao crescimento da fé e à vitória sobre
os desafios à fé e sobre as tentações de desânimo, de falta de testemunho, de
infidelidade.
“Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho!” (ICor 9, 16) Com
estas palavras, São Paulo mostra-nos a profunda consciência que possuía a
respeito da importância do anúncio do Evangelho, que, para ele era um ministério (serviço) derivado naturalmente de sua adesão à causa do Pai, revelada
radicalmente pelo Filho. Na carta onde se encontram essas palavras, o grande
Apóstolo recomenda à comunidade: “Tornai-vos os meus imitadores, como
eu sou de Cristo” (ICor 11, 1). Podemos solicitar às pessoas a mesma coisa?
Imitem-nos em nosso empenho cristão! Imitem-nos no ardor missionário!

Imitem-nos na vida de oração! Com firmeza, que todos pudéssemos dizer
que somos imitadores de Cristo, porque entre nós e ele existe profunda e
verdadeira sintonia!
Na Igreja, a evangelização é tarefa primordial. É nota que mais
caracteriza sua vocação no mundo; portanto, deixar de viver a missionariedade é descaracterizar sua principal incumbência entre os homens. O fundamental anúncio de evangelização está dentro do âmbito do testemunho de
vida. No interior de qualquer grupo em que nos possamos inserir (família,
trabalho, amigos, associações, condomínios etc.), nossos pensamentos, gestos, atitudes e palavras devem refletir valores cristãos. Devem refletir o Deus
de Jesus Cristo e nosso Deus! Deus que busca o homem, dialoga com ele,
acolhe suas experiências e, respeitando sua liberdade, mostra-lhe o caminho
da verdadeira vida, que se encontra em nossa comunhão com o mistério do
amor da Santíssima Trindade.
A caminhada testemunhal não é fácil. Exige diálogo e perseverante esforço de abertura ao outro. Existem desafios. Existem tentações. Há
muitas vozes contrárias dentro e fora de nós. Há muitas oportunidades de
desvios, que nos podem conduzir ao enfraquecimento ou à perda total da
fé. A ferida do pecado traz ao homem as cicatrizes da fragilidade. Quantas
vezes, no espírito, sentimos algo; mas, na carne, sentimos uma força contrária! Jesus nos pede insistentemente que oremos sempre, sem cessar, sem
desfalecimento. Em sua insistência, ele nos mostra que a vitória sobre os
desafios e tentações passa necessariamente pela oração. O cristão é chamado
a ser homem orante. Homem que, na oração, dialoga com Deus e nele busca
a força de que precisa para continuar dialogando com a humanidade, levando
a ela as propostas divinas e encorajando-a em suas decisões a favor do Reino
de Deus!
*Diác. Juranir Rossatti Machado – diacjuranir1@yahoo.com

ORDENADOS 21 DIÁCONOS PERMANENTES NA ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO (RJ)
Dom Orani João Tempesta, Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro (RJ),
presidiu missa solene no dia 13 de novembro, na Catedral de São Sebastião, na
qual impôs as mãos e ordenou Diáconos Permanentes 21 candidatos preparados
na Escola Diaconal Santo Efrém. Os ordenados fazem parte da turma "Nossa
Senhora Aparecida", cujo lema é: "Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso
amor" (Salmo 88).
Devido às restrições da pandemia, participaram os familiares dos
ordenados, o Clero e seminaristas.. Foram ordenados: Agmar de Carvalho
Quinteiro, Alexandre Varela, Antonio dos Santos Roque, Carlos Eduardo
Rodrigues Martins, Edgar Alves de Farias, Edilson Valério de Morais e
Lima, Eli de Souza Silva, Genivaldo Sena, Jorge Luiz Pereira Santos, José
Luiz Rodrigues, José Maria Albudane de Oliveira, José Ricardo Ramos
de Souza, Leandro Menezes da Silva, Paulo Afonso Vasconcellos de Lira,
Paulo Roberto Oliveira de Andrade, Rafael Souza da Silva, Romildo dos
Santos Carvalho, Tadeu Guilherme Gomes Cardozo, Ubirajara da Silva
Ramos Filho, Vilson Sérgio de Carvalho e Wganer Davi da Silva Rabello. A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos e a Presidência da
Colaboração: Diácono Luciano Rocha Pinto - Arquidiocese do Rio de Comissão Regional dos Diáconos CRD Leste 1 parabenizam os DiácoJaneiro (RJ)
nos, seus familiares e o Clero da Arquidiocese através de Dom Orani.
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Notícias
DIOCESE DE MARÍLIA (SP) RECEBE OS FRUTOS DA ESCOLA DIACONAL SÃO LOURENÇO
O Bispo Diocesano de Marília (SP), Dom Luiz Antonio Cipolini ordenou Diáconos Permanentes 32 alunos da Escola Diaconal Diocesana “São
Lourenço” em celebrações nos dias 13, 14, 20 e 21 de novembro de 2021. As celebrações ocorreram em Marília, Garça, Dracena e . “Tenham a caridade, a sabedoria e a fé como os maiores dons deixados por Cristo que os escolheram para o ministério ordenado”, ressaltou o bispo.

Ivo Fernandes Dutra, Luis Fernando Gobetti, Luiz Carlos Teco, Marco Antônio da Silva, Osvaldo José Mendes e
Romildo Melato Júnior foram ordenados no dia 13 de novembro, às 19h30, na Paróquia Santo Antonio de Marília.

Em celebração na Igreja Matriz de São Pedro Apóstolo, de Garça, no dia 14 de novembro, às 19h, foram ordenados os diáconos
Antonio Rodrigues da Cruz, Edson Vicente, Eloi Francisco
de Souza, Jair Batista Paiva, José Eduardo Evangelista Caparroz, Marcos Roberto Leal da Fonseca e Roberto Colombo.

Antonio Costa de Oliveira, Charles Cardoso Coelho, Cláudio Roberto Brocanelli, Ismael Augusto de Mello, Osmar
Musciati Gelain e Valdeci José de Andrade foram ordenados
no Santuário São Judas Tadeu de Marilia, no domingo, 14
de novembro, às 10h.

Dorival Nogueira Santana, José Alípio Pereira, José Antônio Cruz,
Luiz Antônio Posari, Nivaldo Aparecido Mota e Rodrigo do Nascimento Ribeiro foram ordenados diáconos permanentes em Dracena no
dia 20 de novembro, às 19h, em celebração presidida pelo bispo diocesano
de Marília, Dom Luiz Antonio Cipolini.
Foram ordenados em Tupã (SP), no dia 21 de
novembro de 2021, às 19h, os Diáconos Permanentes: Aparecido Alexandrino Torres,
Marcos Gomes dos Santos, Mário Osvaldo Bravi, Paulino de Oliveira Ponte, Paulo Sérgio Cordeiro, Paulo Sérgio Ziviani
Testa e Walterci Anaudo Marangoni.
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Mensagem do Papa
MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA O V DIA MUNDIAL DOS POBRES
Na mensagem para V
Jornada Mundial dos Pobres deste
ano, publicada em 13 de junho de
2021, o Santo Padre convida a Igreja e a sociedade para não apenas se
reconhecer também pobres e “ficar à
espera que batam à nossa porta. Para
o Papa Francisco, é “urgente ir ter
com eles às suas casas, aos hospitais
e casas de assistência, à estrada e
aos cantos escuros onde, por vezes,
se escondem, aos centros de refúgio
e de acolhimento… É importante
compreender como se sentem, o que
estão a passar e quais os desejos que têm no coração”.
O Sumo Pontífice lembra também que “os pobres não são pessoas ‘externas’ à comunidade, mas irmãos e irmãs cujo sofrimento se
partilha, para abrandar o seu mal e a marginalização, a fim de lhes ser
devolvida a dignidade perdida e garantida a necessária inclusão social”.
Além do mercado que ignora ou discrimina os princípios éticos
e cria condições desumanas que se abatem sobre pessoas que já vivem
em condições precárias, criando incessantemente armadilhas novas da
miséria e da exclusão, produzidas por agentes económicos e financeiros,
desprovidos de sentido humanitário e responsabilidade social, o Papa
aponta a pandemia como uma praga que multiplicou ainda mais o número de pobres.
Como saídas, o Papa aponta ser urgente dar respostas concretas a quantos padecem o desemprego, que atinge de maneira dramática
tantos pais de família, mulheres e jovens. “A solidariedade social e a
generosidade de que muitos, graças a Deus, são capazes, juntamente com
projetos clarividentes de promoção humana, estão a dar e darão um contributo muito importante nesta conjuntura”, afirma Francisco.

O Papa aponta ainda que a assistência imediata para acorrer às
necessidades dos pobres não deve impedir de ser clarividente para atuar
novos sinais do amor e da caridade cristã como resposta às novas pobrezas que experimenta a humanidade de hoje.
“Faço votos de que o Dia Mundial dos Pobres, chegado já à
sua quinta celebração, possa radicar-se cada vez mais nas nossas Igrejas locais e abrir-se a um movimento de evangelização que, em primeira
instância, encontre os pobres lá onde estão”, exorta o Santo Padre em sua
mensagem.
* Leia na íntegra a mensagem do Santo Padre Francisco para V Jornada
Mundial do Pobre em www.cnd.or.br

DIÁCONO PARAIBANO ATENDE A 210 CRIANÇAS CARENTES
O Diácono Permanente é ordenado para servir ao povo de Deus no exercício “da tríplice diaconia da Liturgia, da Palavra e da Caridade, em comunhão com o bispo e seu presbitério”(LG,29). Em
várias arquidioceses, dioceses e paróquias, muitos diáconos exercem essa diaconia com dedicação
ao “povo de Deus” nos lugares onde atuam. O Diácono Severino Fernandes dos Santos, da Diocese de Guarabira (PB). CRD NE 2, que no dia 13 de novembro de 2021 completou 28 anos de
Ministério Diaconal, é um dos muitos exemplos de excelência na atuação junto aos os pobres. O
bispo ordenante foi Dom Marcelo Pinto Carvalheira, de saudosa memória.
O Diácono Severino atua através da Associação de Educação Popular e Promoção da Vida
(AEP-PROVIDA), da qual é presidente, na comunidade de Alagoinha (PB), da Diocese de Guarabira. Através da Associação, atende a 210 crianças pobres, filhas de famílias carentes, com acolhimento, alimentação, aulas de reforço escolar, de informática básica, de cidadania e artesanato,
além de atividades esportivas nas categorias Capoeira, Futebol e Voleibol. As crianças também são
orientadas no trabalho de reciclagem.
Na comunidade também celebram a Páscoa, as festas juninas e outras atividades através de uma
colônia de férias O trabalho é custeado através de projetos, com parcerias de outras instituições e
ajudas da paróquia e da Diocese. Mas, também, realizam atividades para angariar recursos, como o
“gesto concreto” na Quaresma e no Natal, além de algumas pessoas denominadas de “padrinhos”,
que colaboram de alguma forma.
As crianças são atendidas em duas casas da AEP-PROVIDA – a “Casa da Caridade Padre
Ibiapina” e a “Casa das Irmãs Maria Menina”. As que estudam pela manhã são atendidas à tarde,
e as que estudam à tarde são atendidas pela manhã. Elas ficam nos projetos das duas casas até
completarem 15 anos de idade, segundo relata o Diácono Severino. “Nossa missão é formar cidadãos; servir é ser um garçon dos pobres”, afirma, ao definir este seu trabalho. Antes, ele havia se
dedicado à Comissão Pastoral da Terra (CPT), por vários anos, caminhando com grupos de famílias
em assentamentos. Nessa época chegou a ser perseguido, com ameaças de prisão e até de morte.
“Também oferecemos o pão da Palavra, com celebrações”, informa. Nesse trabalho ele conta com
a colaboração de outros Diáconos Permanentes. (Foto cedida)
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Notícias
Apresentados 5 aspirantes na reabertura da
Escola Diaconal da Arquidiocese de Vitória (ES)
“Grande é a messe, mas poucos são os operários.” (Lucas 10, 2)
No dia 5 de novembro de 2021, a Igreja se alegrou com a reabertura da Escola Diaconal "São Lourenço", da Arquidiocese de Vitória (ES). Depois
de quatro anos sem atividade, foram acolhidos 5 aspirantes ao PropedêuNOTA DE FALECIMENTO: SRA. LUCÍLIA FERNANDES DOS
tico.
SANTOS OLIVEIRA
Que Deus os abençoe nesta caminhada. São Lourenço, diácono
É com profundo pesar que informamos o falecimento da Sra. Lucília Fere
mártir,
interceda
pela vocação diaconal permanente.
nandes dos Santos Oliveira, esposa do diácono Luiz Gonzaga de Oliveira,
Fonte: https://www.aves.org.br/
que exerce o ministério diaconal na Paróquia Santíssima Trindade de Ceilândia Norte, Arquidiocese de Brasília (DF).
A Sra. Lucília se encontrava internada em decorrência de complicações
do COVID-19 e veio a falecer no dia 08 de novembro de 2021. A Missa de
corpo presente foi celebrada às 15h do mesmo dia, seguida do sepultamento.
"Convidamos você a rezar por sua alma e por toda a família do diácono para
que sejam consolados por nossa caridade fraterna", escreve o pároco padre
José Emerson.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) expressa as orações e condolências ao caríssimo diácono Luiz Gonzaga, aos
familiares e ao Clero Brasiliense.
Descanse em Paz!

Diácono Policarpo Rodrigues celebra 40 anos de
Ordenação Diaconal
O diácono Policarpo Rodrigues
Filho, de Perdizes, Diocese de Patos de
Minas (MG), comemorou 40 anos de Ordenação Diaconal, com Missa em Ação de
Graças. Diácono Policarpo foi ordenado em
Teresina (PI), sendo muito conhecido e estimado na Família Diaconal Brasileira, tendo
feito parte de diretoria da CND.
Por ocasião dessa data, a Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos
envia ao caríssimo diácono mensagem de
felicitações (abaixo).
Ilmo. e Revmo. Diácono Policarpo
Rodrigues Filho - Perdizes (MG) - Diocese
de Patos de Minas (MG)
Estimado irmão Diácono Policarpo Rodrigues Filho
A Comissão Nacional dos Diáconos o parabeniza por ocasião de
seu 40º Aniversário de Ordenação Diaconal, celebrada na Paróquia Nossa
Senhora da Conceição em Perdizes (MG), na Diocese de Patos de Minas.
A vida e o chamado a vocação que vem de Deus continuam nascendo no cotidiano pelos seus ensinamentos e exemplos. Agradecemos á
Deus pelo dom de sua vida e de sua vocação, doada com amor no meio de
nós e pelas atividades desenvolvidas desde os primórdios da CND. O seu
testemunho como diácono se exprime mediante a escolha de viver na simplicidade, refutando a lógica do poder e servindo aos menos favorecidos, acompanhando as fadigas e as lutas das pessoas, partilhando de seus cansaços, de
suas alegrias e de suas esperanças, referindo-as sempre à urgência do Reino
de Deus.
Rogamos a Deus e ao Espírito Santo que continue lhe dando muita
saúde, força, coragem e sabedoria para exercer a sua missão dedicada ao povo
de Deus da Diocese de Patos de Minas (MG) e que muitos anos de vida sejam
acrescentados, para que sempre possas levar o Evangelho e o amor a todas as
pessoas que encontrar. Que São Lourenço, diácono e mártir, e Nossa Senhora
da Conceição, padroeira dessa Paróquia, intercedam por nós, em nossa vida e
missão.
Fraternalmente,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho – Presidente da CND
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Eleita nova Coordenação do Diaconado
da Arquidiocese de Porto Alegre (RS)

Foi realizada no dia 06 de novembro de 2021, a Assembleia Arquidiocesana dos Diáconos da Arquidiocese de Porto Alegre (RS), com o
objetivo de eleger a nova Coordenação.
Foi apresentada a prestação de contas e feita avaliação do trabalho da atual Coordenação. Em seguida, por decisão da Assembleia, que
contou com grande número de Diáconos, a eleição ocorreu por aclamação.
Eis a composição da nova Coordenação da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos da Arquidiocese de Porto Alegre:
Coordenador: Diácono Walter Júlio Brauchiers Júnior;
Vice-coordenador: Diácono Edson Roberto Pedron Frizzo; Tesoureiro:
Diácono Carlos Alberto Rosa; 2º Tesoureiro: Diácono João Antonio
da Silveira Fagundes; Secretário: Diácono Jerônimo Reus Camboin
Soares; 2º Secretário: Diácono Jorge Alberto Soares Jacoby.
A Presidência da Comissão Nacional dos diáconos (CND)
parabeniza a nova Coordenação, desejando sucesso nesse nova missão,
buscando a unidade diaconal com os diáconos do Regional Sul 3 e CND.
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