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ARCEBISPO DE BELEM DO PARÁ ORDENA 
35 DIÁCONOS PERMANENTES

A Arquidiocese de Belém (PA) conta com mais 35 Diáconos Per-
manentes, ordenados no dia 26 de dezembro de 2021, às 10 horas, na Basí-
lica Santuário de Nazaré, pela imposição das mãos e oração consecratória do 
Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A celebração foi transmi-
tida pelos meios de comunicação da Arquidiocese (TV Nazaré, Portal Nazaré, 
Rádio Nazaré e redes sociais).
 Os ordenados tiveram quatro anos de formação na Escola Diaconal 
Santo Efrém, em Ananindeua, entre os anos de 2018 e 2022, e cumpriram 
com todas as etapas das disciplinas, retiros e formação geral. A comissão for-
madora é composta pelo diretor da Escola, Padre Humberto Paiva de Brito, e 
os diáconos Sílvio Ricardo, Marco Onildo e Otacílio Rodrigues Dias.
 Após a ordenação os diáconos serão orientados pelo Padre Lindo-
mar Silva Pinheiro, Vigário Episcopal para o Diaconato Permanente. Ele vai 
direcionar os novos diáconos para os serviços pastorais em diversos setores 
da Arquidiocese de Belém-PA.

Dom Romualdo Ordena os Acólitos Joel Matos 
e Wagner Batista em Gurupi (TO)

 O Bispo Diocesano de Porto Nacional (TO), Dom Romualdo 
Matias Kujawski ordenou na manhã do dia 28 de dezembro, na Paróquia 
Santo Antônio de Gurupi (TO), os Leitores e Acólitos Joel Matos da 
Silva e Wagner Batista de Araújo.
 Na homilia, Dom Matias destacou a função religiosa dos 
Diáconos: “Os Diáconos na Palavra de Deus são aqueles que auxilia-
vam os Apóstolos nos serviços da mesa, são três os atributos de vocês: 
Serviço da Palavra, Altar e Caridade.” A Ordenação teve início com tes-
temunho do Pároco Padre Eldinei Carneiro que testemunhou que os dois 
candidatos são considerados aptos para o ministério Diaconal: “Esses 
dois acólitos fi zeram uma experiência profunda de Deus, são humildes e 
espirituosos, eles são um bem para a vida da Igreja”.  
 Além do Pároco deram testemunho dois leigos e o diácono 
Cláudio Borges, de Palmas (TO).  Ao fi nal da Missa os novos Diáconos 
fi zeram seus agradecimentos ao bispo, ao vigário geral, Padre Valdemir 
Alves, ao pároco padre Eldinei Carneiro e seus familiares. 
 A missa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Paróquia 
Santo Antônio de Gurupi. Aproximadamente 30 Clérigos participaram da 
ordenação. (Fonte: PASCOM - Paróquia Santo Antônio de Gurupi (TO)

Roque Stefanello foi ordenado Diácono 
Permanente na Diocese de Dourados (MS)

 O bispo diocesano da Diocese de Dourados (MS), Dom Hen-
rique Aparecido de Lima, CSsR, presidiu missa solene no dia 22 de 
dezembro, às 19h, na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
de Fátima do Sul (MS), na qual impôs as mãos e ordenou Diácono Perma-
nente o Leitor e Acólito Roque Stefanello, preparado na Escola Diaconal 
Diocesana.
 Diácono Roque Stefanello é casado com dona Marina, tem 3 
fi lhos. É o 27º Diácono da Diocese de Dourados e exercerá seu ministério 
em Fátima do Sul.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) 
parabeniza o diácono Roque, seus familiares e o Clero Diocesano, dese-
jando feliz e frutuoso ministério, com a intercessão de São Lourenço.

A PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS DESEJA FELIZ 
ANO NOVO, COM MUITAS REALIZAÇÕES PELO REINO DE DEUS.
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MENSAGEM DE ANO NOVO DA PRESIDÊNCIA DA CND

Caríssimos irmãos diáconos e esposas, amigos e amigas, Feliz Ano Novo!

Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus!
 Estamos deixando no passado mais um ano que a graça de Deus nos concedeu e somos 
gratos. Ano extremamente difícil, marcado por grandes difi culdades e que nos aponta para transfor-
mações consideráveis pela frente. Neste processo de dor e sofrimento que nos envolve a todos, somos 
chamados a uma refl exão profunda, que nos permita compreender os desígnios desafi adores de Deus 
em nossa caminhada.
 É imperioso recomeçar; se refazer; ousar sempre; se reinventar. Nossa capacidade de resi-
liência vem da nossa intimidade com os valores do Evangelho, da mística transformadora da Palavra, 
da experiência do encontro com Jesus, luz do mundo. Todavia, recomeçar com esperança, na certeza 
da ressurreição, que devemos testemunhar a partir de cada Cruz que encontrarmos pelo caminho.
 Na certeza de que podemos trilhar caminhos de esperança e fraternidade, com renovado 
sentimento de gratidão por tudo e por todos.
 Fratelli Tutti!
Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND/BRASIL 
Arquidiocese de Manaus 
cnd.org.br

NOTA DE FALECIMENTO:
DIÁCONO PAULO RODRIGUES

       A Comissão Regional dos Diáconos CRD 
NE 1 e o Diaconado da Arquidiocese de Fortaleza 
(CE) cumprem o doloroso dever de comunicar o 
falecimento do Diácono Paulo Rodrigues, que 
exercia seu ministério na Paróquia Nossa Senhora 
de Salette, Bairro Bela Vista, Fortaleza, ocorrido 
na noite do dia 08 de dezembro. Seu corpo foi ve-
lado na Funerária Ethernus no dia 09. A missa de 
corpo presente foi celebrada às 13hs, e o cortejo 
para o Cemitério do Jardim Metropolitano saiu às 
14hs, com sepultamento em seguida.
         A Presidência da Comissão Nacional dos 
Diáconos, em nome do Diaconado do Brasil, ex-
terna as orações e condolências aos familiares, 
amigos e ao Diaconado da Arquidiocese. Descanse 
em Paz!

TRÊS NOVOS DIÁCONOS PARA A 
PRELAZIA DE BORBA (AM

Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva, 
CSsR, Bispo da Prelazia de Borba (AM), presidiu 
missa solene na Paróquia Santo Antonio de Borba, 
durante a qual impôs as mãos e ordenou Diáconos 
Permanentes os candidatos Ataíde Lemos, Gui-
lherme Buzaglo e José Carlos.
 A solene celebração com ordenação 
ocorreu no domingo, 12 de dezembro, com a pre-
sença de familiares dos ordenandos, presbíteros, 
diáconos e convidados.
  A Presidência da Comissão Nacional 
dos Diáconos (CND) parabeniza os novos Diáco-
nos, desejando frutífero ministério, e cumprimenta 
os familiares, o bispo Dom Zenildo e os forma-
dores. 
 É signifi cativo o crescimento do Dia-
conado Permanente na Região Amazônica, mas é 
preciso incentivar ainda mais a Vocação Diaconal, 
afi rma o Presidente da CND.
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A r t i g o
MENSAGEM DE DOM JOÃO FRANCISCO SALM
Dom João Francisco Salm - 
Bispo diocesano de Tubarão (SC)

 As Festas Natalinas não celebram 
outra coisa a não ser o nascimento de 
Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o 
Salvador da humanidade. Trazem no 
seu âmago o alegre anúncio da chega-
da do Reino Deus: a possibilidade de 
se criar um mundo novo, de fraterni-
dade, de justiça e de paz.
 A melhor forma de agradecer a 
Deus por tudo o que nos tem dado, em 
especial pelo ano que termina, é nos 
colocarmos pronta e imediatamente 

no espírito do Advento em vista do encontro com Jesus Cristo que se faz 
próximo. Esse encontro é graça que a Celebração Cristã do Natal sempre nos 
oferece. Tudo o mais que fi zermos, mesmo que em nome do Natal, não terá 
brilho e resultará numa sensação de vazio e de frustração.
 A primeira atitude que devemos cultivar é a da consciência de que 
Natal – o Natal Cristão – é a Festa do Nascimento do Salvador da Humani-
dade, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus Vivo. E ainda mais: é tam-
bém oportunidade única para se fazer a experiência do encontro com Ele. Um 
“tempo oportuno” para esta grande Graça são as quatro semanas do Advento, 
o Dia de Natal e sua Oitava (os oito dias que seguem), as Festas Natalinas da 
Sagrada Família, da Santa Mãe de Deus, da Epifania e do Batismo do Senhor. 
Não se deve admitir que as outras programações, passeios, praia, eventos e 
a agitação do comércio, próprios dessa época, impeçam a vivência cristã do 
Natal.
 As Novenas de Natal despertam e alimentam o sentido religioso – 
cristão – do Natal; as pessoas se visitam e se aproximam; ouve-se a Palavra 
de Deus, fazem-se orações, canta-se e se tomam iniciativas para promover a 
partilha e a solidariedade através do “Natal dos pobres”. Muitas pessoas se 
reconciliam com Deus, consigo mesmas e com quem estavam de relações 
quebradas. A proximidade do Natal e sua celebração é tempo propício para a 
conversão: tomar consciência dos pecados mediante uma sincera revisão de 
vida; reconhecer e crer no amor misericordioso de Deus; preparar-se e pro-

curar um padre para uma Confi ssão sincera. Uma Celebração Comunitária da 
Penitência como preparação para a Confi ssão tem um grande valor, mas não 
substitui o bem imenso que é o Sacramento da Penitência ou a Confi ssão. 
 Exatamente nesta experiência da Confi ssão individual poderá es-
tar, para muitos, a oportunidade do verdadeiro Natal, o encontro com Jesus 
que salva. Muitas vezes eu atendi a confi ssão de famílias inteiras: o pai, a mãe 
e os fi lhos. Era bonito ver a alegria com que voltavam para casa.
 Os pais não sejam indiferentes à participação da Missa com os 
fi lhos. A motivação dos pais deve ser tal que contagie os fi lhos. Nesta época 
é tão educativo levá-los também ao presépio. Quantas coisas bonitas o pai 
e a mãe podem ensinar a crianças na contemplação da cena que retrata o 
Nascimento de Jesus! O presépio também poderá ser montado em casa, com 
a participação dos pequenos e dos grandes. A celebração cristã do Natal por 
toda a família é uma lembrança que nunca se apaga na memória de qualquer 
pessoa que teve essa graça na sua infância.
 A beleza do exercício do Ministério Diaconal neste Tempo espe-
cial é tomar iniciativas e desenvolver práticas que na Comunidade promovam 
esse espírito de expectativa e de verdadeiro encontro com o Senhor e entre 
pessoas. Um olhar voltado para os pobres abre portas no coração e faz este-
nder as mãos. Praticar a comunhão e a participação atrai a presença de Jesus.
 Pois bem. Deus parece mesmo não desistir de querer entrar em 
nossa vida. Põe-se então a questão: estou interessado em dar espaço a Ele? 
Tenho tempo para Ele? Já entendi que não é Ele que precisa de mim e que sou 
eu que preciso dele? Ele está à porta e bate: já está aí. Em Jesus o Pai nos deu 
tudo. De nossa parte, resta abrir a porta por dentro para que Ele possa entrar; 
ir ao seu encontro como quem o esperava ansiosamente.
 O Presépio somos nós. É dentro de nós e entre nós que Jesus nasce: 
“Faça-se em mim segundo a tua Palavra” (Lc 1,38). “E a Palavra se fez carne 
e veio morar entre nós” (Jo 1,14). O Menino Deus nasce em quem quiser ter 
um coração de criança, um coração tão livre e tão límpido que seja incapaz 
de agredir, de ameaçar ou de ferir; nasce em quem ama e cuida das irmãs, 
dos irmãos e da natureza. Jesus nasce para que cada um de nós nasça novo e 
diferente.

* Dom João Francisco Salm é Presidente da Comissão Episcopal Pastoral 
para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB (CMOVC)

Diocese de Santo André (SP) ganha 16 novos diáconos permanentes
 Um momento inesquecível na vida da Igreja Particular de Santo 
André e para aqueles enviados em missão, quando16 novos diáconos per-
manentes foram acolhidos pelo Clero Diocesano, ao serem ordenados para 
o ministério diaconal na tarde do dia 12 de dezembro, durante a celebração 
eucarística da Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, presidida pelo bispo 
diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, na Paróquia Sagrada Família de São 
Bernardo do Campo.
 Cerca de mil pessoas estiveram presentes na Celebração, entre 
elas, os membros da diretoria da Escola Diaconal: Dom Pedro Carlos Cipol-
lini (presidente); Padre José Pedro Teixeira de Jesus (diretor), Diácono Wag-
ner Innarelli (vice-diretor); Diácono José Carlos Júnior (secretário) e Diácono 
Everson Neves Mendes (formador), além de diáconos, padres, seminaristas, 
amigos, esposas e familiares dos recém-ordenados. Agora a diocese passa a 
contar com 48 diáconos permanentes ativos em todo o território diocesano, 
composto pelas sete cidades do Grande ABC (Santo André, São Bernardo 
Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra).
 “O diácono é o ministro da alegria e da solidariedade. O diácono 
anuncia a vitória de Cristo e a alegria de amar e de servir como Jesus o fez. 
Sejam homens de Deus, homens da solidariedade”, disse Dom Pedro, ao falar 
da atuação do ministério diaconal na Igreja, agradecer o apoio das famílias e 
projetar uma Igreja cada vez mais do serviço na evangelização e na promoção 
humana. “Ser solidário é dizer não à cultura do descarte; é dizer não à globa-
lização da indiferença; é trabalhar para construir a paz; servir sem interesse de 
lucro, signifi ca entrar em relação com quem está em estado de necessidade; 
é acompanhar e não se contentar em deixar o pobre assim como está; é de-

fender, reconhecer e acolher os pedidos de justiça e esperança; por último, ser 
solidário é também saber chorar”, completou o bispo. 
 Forma ordenados:  Carlos Caviola Foiani, Eduardo de Alcânta-
ra, Fabiano Roque Barreiros, Gilberto Cavignato, Guido Evaristo Rog-
gi, Haroldo Bezerra, João Oliveira dos Santos, João Ribeiro de Souza, 
José Antonio Miichéias, José Carlos Denove, Márcio Giovani Buttignol, 
Robin Dominício Januário, Salustiano Alves Viana Júnior, Sandro Alex 
Bermudes, Sidinei Antoniase e Silvio Bezerra da Silva.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos, diácono Fran-
cisco Salvador Pontes Filho enviou mensagem ao bispo diocesano de Santo 
André dom Pedro Carlos Cipollini, parabenizando também os formadores e, 
especialmente os novos Diáconos Permanentes e seus familiares.

Fonte: https://www.diocesesa.org.br/
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Alpelino Ferreira Flores é ordenado Diácono 
Permanente na Diocese do Alto Solimões (AM)

 No dia 19 de dezembro de 2021, na Paróquia São Paulo Apóstolo 
de São Paulo de Olivença (AM), Diocese do Alto Solimões (AM), ocorreu a 
Ordenação Diaconal Permanente do leitor e acólito Alpelino Ferreira Flores. 
O Bispo diocesano Dom Adolfo Zon Pereira presidiu a Missa Solene na Co-
Catedral São Paulo Apóstolo, na qual impôs as mãos e ordenou o diácono 
Alpelino.
 “Depois de uma longa preparação, o Diácono Alpelino recebe esta 
graça para continuar exercendo sua missão a serviço de Deus nesta paróquia”, 
falou o pároco da Paróquia. e completou com uma frase de Santa Teresa 
Benedita da Cruz: "Responder ao chamado de Deus é uma verdadeira aven-
tura, mas vale a pena correr o risco".
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza o 
neo diácono, sua família, o bispo diocesano dom Adolfo e a Comunidade.

Fonte: https://www.facebook.com/diocesedoalto.solimoes/

Ordenação Diaconal de Flávio Castro Moreira 
em Axinim (AM)

 O Bispo da Prelazia de Borba (AM), Dom Zenildo Luiz Pereira 
da Silva, CSsR, presidiu solene Celebração Eucarística no dia 18 de dezem-
bro de 2021, na Paróquia São João Batista de Axinim (AM), na qual impõs 
as mãos e ordenou Diácono Permanente o Leitor e Acólito Flávio Castro 
Moreira. 
 Ainda devido aos protocolos sanitários por causa da pandemia de 
COVID-19, houve algumas restrições, participando, além do Clero, os famili-
ares do novo Diácono.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos acolhe com 
alegria o novo Diácono e deseja que seu ministério seja sempre abençoado.
Fonte: https://prelaziadeborbaam.org.br/

Dois novos Diáconos permanentes para a 
Diocese de Uruguaiana (RS

 No dia 4 de dezembro, às 19h, na Igreja Matriz da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição de Floriano (RS), Diocese de Uruguaiana (RS), o 
bispo diocesano dom José Mário Scalon Angonese presidiu missa solene na 
qual impôs as mãos e ordenou Diáconos Permanentes os candidatos Edisson 
Rogério Peruzzi e João Ricardo da Silva Delevatti.
 Participaram da celebração presbíteros, diáconos, seminaristas, fa-
miliares dos ordenados e o presidente da Comissão Regional dos Diáconos 
Sul 3, diácono Flácio Antonio. 
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os 
neo diáconos, desejando frutífero exercício ministerial em suas comunidades.

Arquidiocese de BH ganhou 20 diáconos em novembro
 Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de 
Belo Horizonte (MG), ordenou no dia 27 de novembro de 2021 mais seis 
diáconos para a Igreja. Ao todo, 20 diáconos, divididos em três turmas, 
começaram a exercer o ministério em novembro de 2021.
 Em fevereiro desse ano, outros sete diáconos já haviam recebido a 
Ordem, dentro das celebrações do centenário da Arquidiocese de Belo Hori-
zonte. Agora, 120 diáconos estão a serviço da evangelização nas mais diver-
sas diaconias ambientais da forania na qual residem, bem como nas vilas, 
favelas, aglomerados, condomínios, edifícios, conjuntos habitacionais, cemi-
térios, escolas, hospitais, presídios, pastorais sociais em âmbito forâneo.
 A formação dos futuros diáconos ocorre em pequenos grupos, de-
nominados “diaconias”, compostos por diáconos, esposas e vocacionados. A 
organização se dá por foranias, sendo que nas foranias que abrangem mais de 
um município os grupos são subdivididos em municípios dentro da mesma 
forania. Atualmente, estão no caminho formativo 137 vocacionados, sendo 61 
na etapa do propedêutico, 58 cursando Teologia e 18 na etapa tirocínio (está-
gio pastoral). Continuemos a orar pelas vocações, para que a Igreja chegue a 
todos os lugares e pessoas que precisam. (Alan Venâncio - ENAC - CND)
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PAPA FRANCISCO DIVULGA MENSAGEM PARA O 55º DIA MUNDIAL DA PAZ
 Diálogo entre as gerações, educa-
ção e trabalho são as três estradas que 
levam a um único caminho: a uma paz 
duradoura. Esta é a proposta do Pon-
tífi ce para 2022, na Mensagem para o 
Dia Mundial da Paz a ser celebrado no 
primeiro dia do novo ano.
 Ainda hoje, escreve o Papa, o 
caminho da paz permanece, infeliz-
mente, arredio à vida de tantos ho-
mens e mulheres.
 Apesar de múltiplos esforços, au-
menta o ruído ensurdecedor de guer-
ras e confl itos, ao mesmo tempo que 
ganham espaço doenças de propor-

ções pandêmicas, pioram os efeitos das alterações climáticas e da degradação 
ambiental, agrava-se o drama da fome e da sede e continua a predominar 
um modelo econômico mais baseado no individualismo do que na partilha 
solidária.
 Ao mesmo tempo em que a paz é uma dádiva do Alto, é também 
fruto de um empenho compartilhado. Por isso, Francisco fala de “arquite-
tura” e de um “artesanato” da paz, que diz respeito cada um de nós.

Diálogo entre as gerações
 A primeira etapa envolve o diálogo entre as gerações. De um lado, 
estão os idosos – os guardiães da memória -; de outro, os jovens, aqueles que 
fazem avançar a história.
 No meio, solidão e angústia agravadas pela pandemia, o progresso 
tecnológico e econômico que acirrou as divisões, e as mudanças climáticas 
que põem em risco o futuro. O meio ambiente, recorda, é um empréstimo que 
cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte.  Mas sem as raízes, 
sublinha o Pontífi ce, as árvores não crescem e não dão frutos. Por isso, é 
preciso encorajar o diálogo e voltar a recuperar a confi ança recíproca
 “Dialogar signifi ca ouvir-se um ao outro, confrontar posições, 
pôr-se de acordo e caminhar juntos. Favorecer tudo isto entre as gerações 
signifi ca amanhar o terreno duro e estéril do confl ito e do descarte para nele 
se cultivar as sementes duma paz duradoura e compartilhada.”

Educação como fator de liberdade, responsabilidade e desenvolvimento
 Depois, a educação, como fator de liberdade, responsabilidade e 
desenvolvimento. “Instrução e educação são os alicerces de uma sociedade 
coesa, civil, capaz de gerar esperança, riqueza e progresso.”

 O Papa expõe o paradoxo da diminuição dos investimentos no 
campo educativo e o aumento das despesas militares, com o mundo acumu-
lando inclusive mais armas que no período da “guerra fria”. Por isso, o apelo 
é direcionado aos governantes para que invertam esta tendência, liberando 
recursos a serem investidos em áreas que promovam o desenvolvimento hu-
mano integral.
 Aliado a este empenho, o Pontífi ce pede mais esforços na pro-
moção da cultura do cuidado, que pode se tornar a linguagem comum que 
abate as barreiras e constrói pontes. A proposta de Francisco é audaz e inclui 
um novo paradigma cultural, através de um pacto educativo global para e com 
as gerações jovens.

Trabalho para uma plena realização da dignidade humana
 E, por fi m, o trabalho, para uma plena realização da dignidade hu-
mana.
 Enquanto a educação fornece a gramática do diálogo entre as gera-
ções, na experiência do trabalho encontram-se a colaborar homens e mulheres 
de diferentes gerações.
 O trabalho é um fator indispensável para construir e preservar a 
paz, recorda o Pontífi ce. Trabalha-se sempre com ou para alguém. Além dis-
so, o trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida nesta terra.
 A pandemia Covid-19 agravou a situação do mundo do trabalho, 
com milhões de atividades que foram à falência e trabalhadores precários 
cada vez mais vulneráveis, sobretudo os da economia informal, nos quais se 
encontram, por exemplo, inúmeros migrantes.
 Atualmente, apenas um terço da população mundial em idade la-
boral goza de um sistema de proteção social. Escravidão, violência e crimi-
nalidade organizada encontram terreno fértil. A resposta a esta situação, afi r-
ma o Papa, só pode passar por uma ampliação das oportunidades de trabalho 
digno.
 Para Francisco, é preciso unir ideias e esforços que levem também 
a uma renovada responsabilidade social para que o lucro não seja o único cri-
tério-guia. É preciso haver equilíbrio entre a liberdade econômica e a justiça 
social, como defende a doutrina social da Igreja.
 O Papa conclui a Mensagem com um agradecimento e um apelo. 
Um agradecimento a quantos se empenharam na promoção da paz. E um 
apelo aos governantes e a quantos têm responsabilidades políticas e sociais 
e eclesiais para caminharmos, juntos, por estas três estradas com coragem e 
criatividade.
 “Oxalá sejam cada vez mais numerosas as pessoas que, sem fazer 
rumor, com humildade e tenacidade, se tornam dia a dia artesãs de paz. E que 
sempre as preceda e acompanhe a bênção do Deus da paz!”

DOM PEDRO BRITO ORDENA MAIS 15 DIÁCONOS EM PALMAS (TO)
 A Arquidiocese de Palmas (TO) conta com mais 15 Diáco-
nos Permanentes, desde 27 de novembro de 2021. Eles foram ordena-
dos pela imposição das mãos e oração consecratória do Arcebispo de 
Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães, em celebração eucarística na 
Catedral. 
 Na ocasião, foram ordenados Diáconos Permanentes: Edney 
Godoy,Francisco Áureo, Francisco Rocha, Genivaldo R. Trindade, 
Itacy A. Machado, José O. Brandão, Leandro Henrique, Nilton L. 
Felício, Orcimar Amorim, Paulo Percílio, Roberto Prestes, Ro-
gério Dirceu, Alessandro Moreir, Alexandre Neto e Antônio Car-
neiro.
 O presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), 
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, se fez presente. Tendo 
chegado no dia anterior à ordenação, ele teve um encontro com os que 
iriam se ordenar e lhes falou sobre a CND e suas ações. Ao retornar à 
Manaus, ele enviou mesagem a todos os diáconos do Brasil.
 Confi ra em https://cnd.org.br/publicacao/dom-pedro-bri-
to-ordena-mais-15-diaconos-em-palmas-to/1455
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NOTA DE FALECIMENTO 
Caríssimos irmãos diáconos e esposas, força e paz!
 Comunicamos, com pesar, o falecimento de Josué Amaral Leal, 
aos 21 anos, fi lho de nosso irmão Diácono Ricardo Leal, da Arquidiocese de 
Porto Alegre (RS), Regional Sul lll, vítima de um incêndio ocorrido no dia 31 
de dezembro, em seu apartamento na cidade de Porto Alegre.
 À família, irmãos diáconos e esposas, demais amigos, a nossa soli-
dariedade, preces e orações, na certeza da ressurreição que há de vir.
 Em Cristo Jesus,
Diácono Francisco S. Pontes Filho  - Presidente da CND/BRASIL 

DIÁCONO E ESPOSA DE NATAL (RN), FALECERAM 
POR COMPLICAÇÕES DE COVID-19 

 A Arquidiocese de Natal (RN) comunicou, com profundo pesar, os 
falecimentos do Diácono Antônio Evaristo Santana, aos 87 anos de idade, 
e de sua  esposa, Josefa Mendes de Santana, aos 83 anos, ambos vítimas de 
complicações da COVID-19. Josefa faleceu na noite do dia 20 de dezembro, e 
o diácono Antonio Evaristo na manhã do dia 21.
 O velório do casal ocorreu na tarde de 21 de dezembro, no Cemité-
rio Morada da Paz, no bairro de Emaús, onde foram sepultados após a missa de 
corpo presente. Eles deixam fi lhos e netos, frutos de 53 anos de matrimônio.
 O diácono Evaristo foi ordenado no dia 09 de novembro de 2001, 
pelo então Arcebispo, Dom Heitor de Araújo Sales. Após a ordenação, foi des-
ignado para atuar na Paróquia de São Francisco de Assis, no Conjunto Cidade 
Satélite, em Natal, onde residia. 
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) mani-
festa seu pesar e solidariedade à família enlutada. “A morte provoca dores, 
mas a expectativa da Ressurreição supera toda tristeza. A ausência é lamen-
tada, mas a esperança do reencontro no Reino do Céu alimenta ainda mais a 
fé no Senhor Ressuscitado. Descanse em Paz!”, escreveu, em nota, o diácono 
Francisco Salvador Pontes fi lho, Presidente da CND. (Fotos cedidas)

FALECEU O DIÁCONO ZUZA, DA DIOCESE 
DE NAZARÉ (PE)

       O Diácono José Fer-
reira da Silva, da Diocese de Nazaré 
(PE) faleceu no dia 16 de dezembro 
de 2021, vítima de câncer. O Diácono 
José Ferreira, mais conhecido com 
diácono Zuza, tinha 59 anos, deixa 
esposa Suely e três fi lhos. Ordenado 
no dia 4 de agosto de 2019, atuava na 
Paróquia de Nossa Senhora da Con-
ceição de João Alfredo, Diocese de 
Nazaré.
 O velório aconteceu na Capela 
Nossa Senhora das Graças de João 
Alfredo, e, às 16 horas, foi celebrada 
a Missa Exequial, presidida pelo Bis-

po Diocesano Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, na Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição, seguida do sepultamento no Cemitério Munici-
pal da cidade.
 “Somos gratos pelos anos dedicados ao Senhor à serviço da Igreja 
no ministério diaconal. Que o Senhor da messe o recompense dando-lhe o 
prêmio reservado aos servos bons e fi éis. E à esposa, aos fi lhos, aos familiares 
e amigos, manifestamos a nossa proximidade e solidariedade fraterna para 
que, com fé e esperança, superem o momento de dor”, disse bispo diocesano.
Foto cedida

NOTA DE FALECIMENTO - DIÁCONO MÁRCIO 
ROBERTO ROSA

 Faleceu no dia 23 de dezembro em 
Sorocaba (SP), o Diácono Márcio Ro-
berto Rosa. Nascido em 24 de agosto de 
1965 e ordenado diácono em 9 de julho 
de 2009, Diácono Márcio exerceu fi el-
mente e até o fi m de suas forças o minis-
tério na Paróquia Nossa Senhora Rainha 
da Paz de Sorocaba. Transmitimos nossas 
condolências à sua família, ao Pároco, pa-
dre Aparecido Carlos dos Passos, e a seus 
paroquianos.
 O mesmo amor que nos reúne na 
Igreja abraça também todos os irmãos de-
funtos. Assim a morte não rompe nosso 

vínculo espiritual, mas o aprofunda e o revela com ainda 
mais luz através da oração. Tendo sido nosso companheiro nesta peregrinação 
terrena, entregamos o Diácono Márcio nas mãos do Pai misericordioso, na es-
perança da ressurreição. O eterno repouso dai a ele, Senhor! E a luz perpétua 
o ilumine! Repouse em paz. Amém.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) externa 
com profundo pesar, as condolências à família enlutada e ao Clero Arquidio-
cesano de Sorocaba. "Combateu o bom combate, viveu a fé"!

FALECEU DIÁCONO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

O Diácono Antônio Carlos Amaro de Faria, da Diocese de São José dos Campos (SP), fa-
leceu no dia 16 de dezembro, vítima de um mal súbito. 
 O Diácono Antônio Carlos nasceu em 9 de outubro de 1944, em São Paulo (SP), fi lho de João 
Amaro de Faria e Aparecida Braga de Faria. Casou-se em 11 de outubro de 1975 com Tereza Prado de 
Faria, e juntos tiveram quatro fi lhos. 
 Foi ordenado em 8 de dezembro de 1989, por Dom Eusébio Oscar Scheid, na Paróquia Catedral 
São Dimas. Desde então, exerceu seu ministério na Diocese de São José dos Campos, por 32 anos. Foi 
cooperador paroquial na Catedral São Dimas, Santuário São Judas Tadeu, Santa Luzia e por último na 
Paróquia São José, onde exerceu seu ministério até sua renúncia de ofi cio.
 O presidente da CND, diácono Francisco Salvador Pontes Filho enviou mensagem à família: “À 
família, irmãos diáconos e esposas, demais amigos, a nossa solidariedade, preces e orações, na certeza 
da ressurreição que há de vir”.


