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TENDA DO ENCONTRO CELEBROU 
O NATAL DOS ESQUECIDOS

     O diácono Antônio Sebastião de Oliveira, da Arquidiocese de Olinda e Re-
cife, Regional Nordeste 2, juntamente com voluntários, realizou atividades so-
ciais e natalinas com pessoas em situação de rua, homens e mulheres pedintes 
e crianças, gente totalmente esquecida pelos poderes públicos, no último fi nal 
de semana de 2021, por ocasião do Temppo do Natal do Menino Jesus. Houve 
celebração, com leitura e refl exão a Palavra de Deus, segundo o Evangelho de 
São Lucas, sobre o Nascimento de Jesus e o seu ensinamento, no trecho em que 
está escrito: “Nem só de pão o homem viverá, mas de toda Palavra que sai da 
boca de Deus”(Lc 2,1-14).
 “Houve corte de cabelo, de barba, distribuição de roupas, kits de 
higiene masculino e feminino e refeições. Foi um momento de fé muito espe-
cial para a comunidade”, relatou o Diácono Antônio. Ao todo, foram atendidas 
270 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. A “Tenda do Encontro” é uma 
atividade permanente do Diácono Antônio Sebastião junto àquelas pessoas em 
situação de ruas. (Foto cedida)

“Os diáconos não serão 'meio-sacerdotes', nem 'acólitos de luxo"' 
mas servos cuidadosos que dão o melhor de si para que ninguém seja 
excluído e o amor do Senhor toca a vida das pessoas de uma maneira 
concreta”. - Papa Francisco

ORDENAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA DA ESCOLA 
DIACONAL DA DIOCESE DE CAMPANHA (MG)

 A Diocese de Campanha (MG) viveu na manhã do dia 22 de 
janeiro de 2022, grande festa vocacional com a ordenação diaconal per-
manente de 15 candidatos. Trata-se da primeira turma de vocacionados 
preparados na Escola Diaconal "São Lourenço Mártir". 
 A solene Celebração Eucarística com Ordenações Diaconais 
ocorreu às 09h na Catedral de Santo Antônio em Campanha, presidida 
pelo bispo diocesano Dom Pedro Cunha Cruz. Participaram os familiares, 
convidados das Comunidades e o Clero Diocesano. Rezemos por estes 
servidores do altar, da Palavra e dos irmãos, para que possam ser fi éis ao 
Cristo Senhor! Também rezemos por suas esposas, fi lhos e familiares!
 Foram ordenados: Alcelino José dos Santos, Alessandro 
Júnior de Carvalho, Antônio Tadeu Matos, Celso Ítalo Martins, 
Donizetti Alves Aguiar, Ernani Ferreira Prado, Geraldo Donizetti de 
Oliveira, Gilmar Cardoso Macario, José Marcelo Azarias, Laércio 
Ananias Gomes, Márcio Rafael Gonçalves, Marcos Giovani Vilas 
Boas, Messias Pereira, Sérgio Augusto Cunha e Vitor Donizeti Cân-
dido.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND/Bra-
sil) parabeniza os novos diáconos, seus familiares, o bispo diocesano dom 
Pedro e os formadores da Escola Diaconal "São Lourenço Mártir", da 
Diocese de Campanha (MG).

(Foto: Pascom - Diocese de Campanha/MG)

CONVITE PARA ORDENAÇÕES DA DIOCESE 
DE ITABIRA/CORONEL FABRICIANO (MG)
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ESTABELER VÍNCULOS E DIÁLOGO FRATERNO
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho
Presidente da CND

 Caríssimos irmãos diáconos e esposas, saúde e paz!

 Nestes dias me dediquei a fazer contato por telefone com vários irmãos diáconos 
pelo país que estão enfermos, alguns em casa, outros em hospitais, outros mesmo doentes, 
ainda encontram disposição para o serviço pastoral e social. Não admitem fazer uma pausa 
para se cuidar, refazer as energias.
 Verifi ca-se uma enorme solicitude e um senso de responsabilidade apurado que, 
muitas vezes, não dá pra mensurar. Quanta dedicação, quanta entrega pelo Reino de Deus, 
enfrentando grandes desafi os e adversidades no exercício do ministério.
 É provável, que no seu regional exista irmãos diáconos e esposas doentes, ne-
cessitados da nossa atenção, afeto e solidariedade. É tempo favorável de encontrá-los, 
estabelecer vínculos; diálogo fraterno; rezar juntos; se importar, cuidar.
 Desejo ardentemente, com vocês, criar um ambiente propício, compassivo, que 
nos permita, o contato mais próximo, fi car juntos, mesmo que em condições e realidades 
diferentes que o mundo real ou virtual nos propõe, com suas ferramentas. Mandem os con-
tatos dos irmãos diáconos e esposas enfermos, vamos visitá-los juntos.

 Com estima e apreço,

Diácono Francisco S. Pontes Filho 
Presidente da CND/BRASIL

Diácono Vinícius recebe título de Cidadão Cratense, através de 
Decreto Legislativo do vereador Pedro Lobo (PT)

 A Câmara Municipal do Crato (CE), em sessão solene presidida pelo vereador Pedro Lobo 
(PT), realizou na manhã deste domingo, dia 26 de dezembro, a entrega do título de Cidadão Cratense, ao 
professor e diácono permanente da Diocese, Vinícius Antônio Melo Sousa.  A cerimônia aconteceu na 
igreja do Rosário de Fátima, no Conjunto Padre Cicero, bairro São José, que permaneceu lotada após a 
missa dominical, celebrada pelo padre Rocildo. 
 Diácono Vinícius, que também é educador, é natural de Salvador (Bahia) e há trinta anos reside 
em Crato, se destacando pelo trabalho na evangelização e educação, mas  principalmente pelo serviço 
social e de solidariedade, em prol do próximo e da comunidade. 
 O vereador Pedro Lobo, autor do Decreto Legislativo que concedeu a maior honraria do mu-
nicípio do Crato a Vinícius, disse que se sentia bastante feliz, pois o seu ato, que contou com o apoio dos 
demais vereadores, era uma justa homenagem a quem sempre se dedicou a causa dos mais necessitados.  
Diácono Vinícius, falou emocionado, que ele é quem devia ao Crato, pela forma acolhedora como a cidade 
lhe recebeu e pelas oportunidades que diversas pessoas lhe ofereceram, permitindo que criasse e formasse 
sua família com dignidade e que pudesse também realizar o seu trabalho dentro dos ensinamentos da 
palavra de Deus. 
 O vereador Tiago Esmeraldo secretáriou a sessão solene, que contou ainda com a participa-
ção do Vice-prefeito, André Barreto, representando o prefeito Zé Aílton Brasil; secretário municipal de 
Agricultura e Recursos Hídricos, Carlos Freires; secretário municipal de Serviços Públicos, Tota Lobo; 
familiares e amigos do homenageado. 
 Fonte e foto: http://marcussilvacrato.blogspot.com/
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RELATO DAS ATIVIDADES DA CND EM 2021
Da Presidencia da Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil

 Caríssimos irmãos diáconos e esposas, amigos e amigas, paz e 
bem com um renovado Feliz Ano Novo de paz, diaconia e compromisso 
eclesial!
 Estamos começando um novo ano com um enorme sentimento 
de esperança e de gratidão a Deus, por mais uma oportunidade de sermos 
melhores, crescermos e sermos instrumentos de crescimento e transfor-
mação para muitos irmãos, que veem em nós, sinais do amor de Deus, 
anunciadores da Boa-Nova.
 Desejo comunicar-lhes algumas informações, um relato de nos-
sas atividades no ano que passou e, fazer algumas ponderações impor-
tantes, para que continuemos a perseguir a visibilidade diaconal que, aos 
poucos, vai se consolidando pelo serviço e dedicação de todos os irmãos 
em muitos ambientes desafi adores. A entrega ao serviço nos identifi ca e 
revela quem somos, a quem servimos.
 No ano que passou tivemos uma agenda um tanto apertada, mas 
foi possível honrar grande parte dos compromissos assumidos em nível 
nacional. Nada fi cou sem a nossa presença que, cada vez mais, é solicitada 
em eventos e outros acontecimentos de cunho nacional.
 A campanha de inscrição de diáconos à CND/BRASIL, deu um 
salto importante, mas infelizmente, não conseguimos atingir a nossa meta 
de 5.000 diáconos inscritos no ano de 2021. Terminamos o ano com 4.271 
em nosso cadastro nacional. Peço mais uma vez a todos os agentes en-
volvidos nesta meta, que conversem com os presidentes de CDDs, sempre 
com a intenção de buscar novas fi liações. Isto é muito relevante para o 
nosso organismo, que precisa apresentar a outros organismos dados es-
tatísticos da evolução da nossa vocação na igreja do Brasil e em relação ao 
mundo.
 Como novidade, vou encaminhar aos senhores, cadastro indi-
vidualizado de seu regional, para que possam ser atualizados. Neste ca-
dastro os senhores poderão observar que muitos diáconos ainda não ren-
ovaram a sua identidade diaconal, não tem carteira nova.
 Com o anúncio do novo valor do salário mínimo de R$ 1.212,00, 
nossa anuidade para o ano de 2022, fi cou em R$ 145,44. Todavia, para a-
tender às necessidades e uma demanda de irmãos que estão ainda impossi-
bilitados de honrar este compromisso, decidimos fi xar o valor da anuidade 
em R$ 125,00. Não esqueçam de identifi car o valor com o centavo cor-
respondente ao seu regional. Isto é muito importante para nossa tesouraria 
na identifi cação das anuidades.
 Em relação ao número de diáconos ordenados no Brasil no ano 
passado, levando em consideração as informações que chegaram até nós, 
foi de 408 diáconos. Neste particular, realizamos um trabalho minucioso 
de consulta e buscas de informações, que nos permitisse ter um número 
real dessas ordenações. Nos últimos três anos foram ordenados no país 821 
diáconos permanentes, apesar das restrições impostas pela pandemia em 
muitas dioceses e prelazias. Para o ano de 2022, as projeções são bastantes 
animadoras.
 É importante informar de imediato as ordenações nos regionais, 
de preferência enviar o convite do evento. Ele contém as informações que 
precisamos para montar a planilha que controla essas ordenações.
 O número de dioceses e prelazias com a presença de diáconos 
permanentes, continua em 199, a nossa expectativa é que este número seja 
superado nos primeiros meses do ano de 2022.
 A situação atual do nosso espaço físico em Brasília, se encontra 
em fase de levantamento de orçamentos de várias empreses para verifi car-
mos a melhor e o menor valor para efetuarmos a reforma. Tão logo tudo 
isso seja fi nalizado, em momento oportuno, daremos conhecimento a todos 
os irmãos.
 No ano passado, a pandemia se mostrou ainda mais forte, cei-
fando a vida de 42 irmãos diáconos por COVID-19, um número bastante 
expressivo levando em conta o ano de 2020, com 24 óbitos. O número de 

óbitos por outras patologias é de 36, totalizando 78 falecimentos no ano. 
Por obséquio, informem a nós todos os óbitos e sua causa mortis. Isto é 
importante para o nosso acompanhamento e de órgãos que tem interesse 
nestes dados para fi ns estatísticos.
 Dois grandes e importantes eventos estão previstos para este 
ano de 2022. O Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas 
Diaconais, de 14 a 17 de março de 2022, em Brasília (DF) e a Assembleia 
Ordinária Não Eletiva, marcada para 29 a 31 de julho de 2022 na Serra da 
Piedade, Belo Horizonte (MG). Faremos chegar a todos, ainda neste mês 
de janeiro, as informações gerais desses dois eventos, para programar com 
antecedência a participação.
 É relevante fazer aqui uma ponderação quanto a realização 
destes eventos presenciais, porque estamos ávidos para realizá-los com a 
intenção de nos encontrarmos, nos revermos e amenizar a saudade de estar 
juntos, retomando assim, as nossas convivências fraternas. A realização 
destes eventos, estão condicionadas às normas sanitárias vigentes no país 
por ocasião dos mesmos. Nada faremos que coloque em risco a vida dos 
irmãos.
 Nossa campanha de ajuda aos irmãos do sul da Bahia e norte 
de Minas Gerais, atingiu o valor de R$, 5.712,10, já repassado à Cáritas 
Brasileira para a devida aplicação. Como foi fantástico, apesar de um núme-
ro pequeno dos que contribuíram, este gesto singelo e inédito dos diáconos 
do Brasil, que se manifestaram solícitos, solidários, comprometidos, nesta 
hora de dor e sofrimento. Vamos propor a criação de fundo fi nanceiro que 
nos ajude a atender aos irmãos diáconos em suas necessidades; disponibili-
zar ajuda a obras de cunho social administradas por diáconos; ajuda humani-
tária como esta que estamos vendo devido as fortes chuvas que provocam 
sofrimento de toda ordem.  
 Todas as informações advindas da CND/BRASIL, façam chegar 
aos grupos de WhatsApp, Facebook, YouTube, com postagens imediatas. 
Divulgar a nossa vocação e o que estamos fazendo, é de suma importância. 
Muitos colegas reclamam que as informações da CND/BRASIL, não chegam 
até eles, isto não pode acontecer. Tenho me dedicado, com prazer, a contatos 
diretos com muitos diáconos do país por telefone e outros meios, especial-
mente com aqueles que estão enfermos.  
 Isto me permite escutá-los, sentir suas realidades, necessidades 
e condições do momento em que cada um está vivendo, nos aspectos pes-
soal, pastoral, social e outros. Neste sentido, foi possível estabelecer algumas 
pequenas ajudas fi nanceiras aos irmãos enfermos e obras sociais, conduzidas 
por diáconos. Como seria salutar e urgente, construir e costurar um traba-
lho de uma maior conscientização em torno de nossa fi delidade à partilha, 
à CND/BRASIL, de nossa anuidade. Não tenho dúvida do bem enorme que 
poderíamos fazer em muitos aspectos.
 Se importar com os irmãos, fortalecendo ainda mais os laços de 
fraternidade é urgente. Faça o possível, inove, seja proativo, se colocando 
à disposição e trilhar o caminho com eles. Isto é sinodalidade. Muitas vezes 
age melhor não quem fala do caminho, mas quem mostra o caminho. Que nos 
diga o diálogo do Mestre no caminho de Emaús.
 Reafi rmo a nossa disposição, enquanto CND/BRASIL, de manter 
sempre abertas as portas do nosso organismo a todos os irmãos diáconos e 
esposas, no sentido de estabelecer e fortalecer laços de estima, fraternidade e 
comunhão. A CND/BRASIL somos todos nós!
 Renovo a nossa gratidão à Comissão Episcopal para os Ministé-
rios Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC), na pessoa de nosso bispo 
referencial Dom João Francisco Salm, pelo apoio, acolhimento, tratamento 
igualitário, ambiente fraterno, e a disposição de caminhar juntos ao longo 
destes anos.
 Que o Senhor, Nosso Deus, nos permita testemunhar a todo instan-
te sinais e gestos concretos de fraternidade, na certeza de que somos todos 
irmãos!
 Com Cristo e em Cristo,

Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND/BRASIL
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DOM JOÃO FRANCISCO SALM, NOVO 
BISPO DE NOVO HAMBURGO (RS)

Dom João Francisco Salm, presidente da Comissão Episcopal Pastoral 
para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB (CMOVC), é 
o Bispo Referencial para o Diaconado Permanente do Brasil.

O Papa Francisco acolheu, na quarta-
feira, 19 de janeiro, o pedido de renúncia 
apresentado por dom Zeno Hastenteufel 
ao governo pastoral da diocese de Novo 
Hamburgo (RS), por motivo de idade, 
conforme o cânon nº 401 do Código de 
Direito Canônico. Foi escolhido pelo 
Santo Padre como sucessor de dom Zeno 
o bispo de Tubarão (SC), dom João Fran-
cisco Salm, atual presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para os Ministérios 
Ordenados e a Vida Consagrada da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). A Presidência da CNBB saudou 
o novo bispo e enviou agradecimentos ao 

novo bispo emérito.

Trajetória de dom João Francisco Salm
 Dom João Francisco Salm nasceu no dia 11 de outubro de 1952, 
em São Pedro de Alcântara, então município de São José (SC). Fez os estudos 
primários em sua terra natal, completando-os no pré-seminário de Antônio 
Carlos (SC), onde ingressou com a idade de 12 anos, em fevereiro de 1965. 
De 1967 a 1972 fez os estudos ginasiais e o segundo grau no seminário menor 
metropolitano Nossa Senhora de Lourdes, em Azambuja, Brusque (SC). De 
1973 a 1975, frequentou a primeira turma do curso superior de Estudos Soci-
ais, em cuja grade curricular constavam todas as disciplinas da Filosofi a, na 
recém-criada Fundação Educacional de Brusque, FEBE, hoje UNIFEBE.  De 
1976 a 1979, fez o curso de Teologia no Instituto Teológico de Santa Catarina 
(ITESC), em Florianópolis, SC.
 Foi ordenado diácono em 13 de maio de 1979, em Camboriú (SC), 
e presbítero em 30 de junho de 1979, no Santuário de Azambuja, Brusque 
(SC), por dom Afonso Niehues.
 De janeiro de 1980 ao fi nal de 1983, exerceu o ministério de pro-
fessor e orientador dos alunos do seminário menor metropolitano de Azambu-
ja. Em janeiro de 1984, foi nomeado reitor do Santuário Episcopal Nossa Sen-
hora de Azambuja e reitor do seminário menor metropolitano Nossa Senhora 
de Lourdes, em Azambuja, Brusque. Em março do mesmo ano foi nomeado 
administrador paroquial da paróquia de Santa Catarina, em Dom Joaquim, 
Brusque. Exerceu esses cargos em Azambuja e em Dom Joaquim até o fi nal 
de 1991.
 De janeiro de 1992 ao fi nal de 2008 exerceu o ministério de reitor 
do Seminário de Teologia e coordenador arquidiocesano da Pastoral Voca-
cional da arquidiocese de Florianópolis. De junho de 1992 até 1996, foi juiz 
do Tribunal Eclesiástico Regional de Florianópolis. Durante o ano de 2006 e 
no segundo semestre de 2008, foi coordenador arquidiocesano de pastoral da 
arquidiocese de Florianópolis. De janeiro de 2009 ao fi nal de 2011, foi pároco 
da paróquia de Santa Teresinha, em Brusque.
 De março a novembro de 2011, foi administrador arquidiocesano 
da arquidiocese de Florianópolis. De novembro de 2011 até sua nomeação 
como bispo titular da diocese de Tubarão, foi ecônomo arquidiocesano e 
coordenador da Cúria Metropolitana da arquidiocese de Florianópolis. Foi 
membro, por diversos períodos, do Conselho Presbiteral da arquidiocese de 
Florianópolis, como representante dos seminários da mesma arquidiocese.
 Foi nomeado, pelo Papa Bento XVI, bispo titular da diocese de 
Tubarão (SC), no dia 26 de setembro de 2012 e recebeu a ordenação episcopal 
em 24 de novembro do mesmo ano, na catedral diocesana Nossa Senhora da 
Piedade, em Tubarão. Dom Salm preside a Comissão Episcopal Pastoral para 
os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). (Fonte: www.cnbb.org.br)

Convite da Prelazia de Borba (AM) para 
Ordenações Diaconais

 A Prelazia de Borba (AM) convida para as Ordenações Diaco-
nais Permanentes dos candidatos Edilson de Souza Campos, João Paulo 
Marques Gonzaga e Luiz Rozinaldo de Lima Goes. A missa solene com 
Ordenações será celebrada no dia 05 de fevereiro de 2022, às 18h30, na Igreja 
Matriz da Paróquia Cristo Rei de Borba (AM), presidida pelo bispo prelado 
Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) para-
beniza os futuros diáconos, seus familiares, Dom Zenildo e o Clero da Prela-
zia de Borba.

CALENDÁRIO DA 6ª SEMANA SOCIAL BRASILEI-
RA CUJO PROCESSO ENTROU EM UMA NOVA 
FASE NO INÍCIO DESTE ANO

 1ª Trimestre de 2022 – janeiro, fevereiro e março
* Articulações com os movimentos sociais – 3 de fevereiro de 2022
* Reunião com organizações LGBTQIA+ – 16 de fevereiro
* Reunião com lideranças negras
* Difusão da síntese do acúmulo das SSBs e capacitação para o caminho 
metodológico

1ª Semestre de 2022 – janeiro a junho
* Reunião por inter regionais, data a ser defi nida;
* Realização dos mutirões pela vida: sinais do esperançar para fortalecer ini-
ciativas locais e regionais;
* Realização das sínteses e caminho metodológico, por regionaonal;
* Mapeamento dos regionais e das articulações e movimentos para espaços 
de capacitação.

4º Trimestre 2022 – outubro a dezembro
* Visibilidade das experiências locais e dos diálogos nos regionais;
* Detalhamento: rodas de conversas para trocas das experiências.
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ANGELUS - Praça São Pedro - Domingo, 16 de janeiro de 2022
Estimados irmãos e irmãs, bom dia!

 O Evangelho da liturgia de hoje 
relata o episódio das bodas de Caná, 
onde Jesus transforma a água em vin-
ho para a alegria dos noivos. E con-
clui-se assim: «Este foi o início dos 
sinais que Jesus realizou; Ele manifes-
tou a sua glória e os seus discípulos 
acreditaram nele» (Jo 2, 11). Observa-
mos que o evangelista João não fala 
de um milagre, ou seja, de um aconte-
cimento poderoso e extraordinário que 
gera maravilha. Ele escreve que em 
Caná ocorre um sinal que suscita a fé 

dos discípulos. Podemos então perguntar-nos: o que é um “sinal” segundo o 
Evangelho?
 Um sinal é um indício que revela o amor de Deus, isto é, que não 
chama a atenção para o poder do gesto, mas para o amor que o provocou. 
Ensina-nos algo do amor de Deus, que é sempre próximo, terno e compas-
sivo. O primeiro sinal ocorre quando dois recém-casados se encontram em 
difi culdade no dia mais importante da sua vida. No meio da festa falta um 
elemento essencial, o vinho, e a alegria corre o risco de esvaecer no meio das 
críticas e da insatisfação dos convidados. Imaginemos como pode continuar 
uma festa de casamento só com água! É terrível, uma má fi gura que farão os 
noivos!
 É Nossa Senhora que se dá conta do problema e o indica discre-
tamente a Jesus. E Ele intervém sem clamor, quase sem que alguém se aper-
ceba. Tudo se passa na discrição, “nos bastidores”: Jesus diz aos servos para 
encherem as ânforas com água, que se transforma em vinho. Deus age deste 
modo, com proximidade e discrição. Os discípulos de Jesus dão-se conta dis-
to: veem que graças a Ele as bodas se tornaram ainda mais bonitas. E também 
veem o modo de agir de Jesus, o seu servir no escondimento – assim é Jesus: 
ajuda-nos, serve-nos no escondimento, naquele momento – de tal modo que 

os elogios pelo bom vinho são feitos ao noivo, ninguém percebe, apenas os 
servos. Assim a semente da fé começa a desenvolver-se neles, ou seja, acredi-
tam que em Jesus está presente Deus, o amor de Deus.
 É bom pensar que o primeiro sinal que Jesus realiza não é uma cura 
extraordinária nem um milagre no templo de Jerusalém, mas um gesto que re-
sponde a uma necessidade simples e concreta das pessoas comuns, um gesto 
doméstico, um milagre, por assim dizer, “na ponta dos pés”, discreto, silen-
cioso. Ele está pronto para nos ajudar, para nos aliviar. E assim, se estivermos 
atentos a estes “sinais”, somos conquistados pelo seu amor e tornamo-nos 
seus discípulos.
 Mas há outra caraterística distintiva do sinal de Caná. Geralmente, 
o vinho que se oferecia no fi nal da festa era o menos bom; também hoje se faz 
desta forma, naquele ponto as pessoas já não distinguem muito bem se é um 
bom vinho ou um vinho ligeiramente regado. Jesus, ao contrário, certifi ca-se 
de que a festa se conclua com o melhor vinho. Simbolicamente, isto diz-nos 
que Deus quer o melhor para nós, Ele quer que sejamos felizes. Ele não esta-
belece limites nem cobra juros. No sinal de Jesus, não há lugar para segundos 
fi ns, para pretensões em relação aos noivos. Não, a alegria que Jesus deixa no 
coração é alegria plena e abnegada. Nunca é uma alegria diluída!
 Por isso sugiro-vos um exercício que nos pode fazer muito bem. 
Tentemos hoje sondar as nossas memórias em busca dos sinais que o Senhor 
realizou na minha vida. Cada pessoa diga: na minha vida, que sinais realizou 
o Senhor? Quais os indícios da sua presença? Sinais que Ele realizou, para 
nos mostrar que nos ama; pensemos naquele momento difícil em que Deus 
me fez experimentar o seu amor... E perguntemo-nos: com quais sinais, dis-
cretos e atenciosos, Ele me fez sentir a sua ternura? Quando senti o Senhor 
mais próximo de mim, quando senti a sua ternura, a sua compaixão? Cada 
um de nós na nossa história viveu esses momentos. Procuremos esses sinais, 
façamos memória. Como descobri a sua proximidade? Como permaneceu 
no meu coração uma grande alegria? Revivamos os momentos em que ex-
perimentámos a sua presença e a intercessão de Maria. Ela, a Mãe, que como 
em Caná está sempre atenta, nos ajude a fazer tesouro dos sinais de Deus na 
nossa vida.
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Diocese de Caxias do Sul terá escola de formação para diáconos permanentes a partir de 2022
O diaconado é um ministério carregado de signifi cados e de grande relevân-
cia para a Igreja no que tange seu mandato missionário: “Ide por todo mundo 
e pregai o evangelho a toda criatura” (Mc 16,15). Por isso, neste ano de 2022, 
a Diocese de Caxias do Sul dá um belo e importante passo: o início da Escola 
Diaconal São Filipe, para a formação dos diáconos permanentes.

Escola São Filipe - Diocese de Caxias do Sul
 Na Diocese de Caxias do Sul, a demanda pela instituição deste 
serviço à Igreja já é discutido há alguns anos, inclusive durante o episcopado 
de dom Alessandro Ruffi  noni. Após diversas refl exões, o bispo diocesano de 
Caxias do Sul, dom José Gislon, nomeou, em 2021, a equipe de coordena-
ção da Escola Diaconal São Filipe, que é composta por padres, religiosas e 
também leigos e leigas, com experiências em diversos serviços e pastorais da 
Igreja.
 Ao longo de 2021, a Coordenação Diocesana de Pastoral passou 
pelas diversas paróquias e regiões de pastoral para dinamizar a proposta e 
ao fi nal do ano, recebeu os nomes dos candidatos que somam quase 30. Eles 
serão acompanhados ao longo dos anos de 2022 a 2025.
 No mês de março, terá início o ano propedêutico, isto é, o perío-
do de introdução dos candidatos ao processo formativo. Mensalmente, de 
acordo com o calendário abaixo, eles estarão reunidos no Centro Diocesano 
de Formação Pastoral. Além disso, receberão acompanhamento da equipe 
de coordenação para o discernimento vocacional, pois se compreende que o 
diaconado é uma vocação que precisa ser rezada, acompanhada e discernida.
 Entre os anos de 2023 e 2025 os candidatos terão etapas de estudo 
e formação teológica, pastoral, social e psicológica, em preparação à Orde-
nação Diaconal, programada para novembro de 2025.

CRONOGRAMA DA ESCOLA SÃO FILIPE - 
DIACONADO PERMANENTE

COORDENAÇÃO
 A coordenação tem a missão de zelar pelo bom andamento da Es-
cola Diaconal São Filipe. Para o referido compromisso, faz-se necessário: 
coordenar o bom andamento e a efetivação da programação; conectar e dar 
coesão das pessoas das equipes (coordenação, candidatos, famílias); organi-
zar e estar atento ao acompanhamento humano-espiritual dos candidatos. A 
coordenação será composta pelo coordenador e vice coordenador.

A Equipe de Coordenação é composta pelas seguintes pessoas: 
padre Leonardo Inácio Pereria, padre Álvaro Luiz Pinzetta, padre Mar-
ciano Guerra, padre Norberto Luiz Coltro, padre Daniel D’Agnoluzzo 
Zatti, padre Tiago Camozzatto, padre Paulo César Nodari, irmã Neli 
Basso, Henrique Rauch, Antônio Pasa, Fabiane Lorandi Pasa, Loiva 
Meneses, Mariana Parise Brandalise Dalsotto.
 Importante será observar e tomar em consideração o acompa-
nhamento espiritual dos candidatos. Cada candidato, além de ser acompa-
nhado mais diretamente por um dos membros da Equipe de Coordenação, 
precisará ter o acompanhamento de um diretor espiritual. A Equipe de Coor-
denação precisará zelar muito, para que a formação, neste ano específi co do 
Propedêutico, seja conduzida de maneira gradual e contínua, de forma a visar 
para cada candidato uma formação processual e integral.
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FALECEU O DIÁCONO MARCOS ANTONIO DA 
SILVA, DA DIOCESE DE MOGI DAS CRUZES (SP)

 Com pesar, comunicamos o 
falecimento, na noite do dia 15 de ja-
neiro, do Diácono Marcos Antonio da 
Silva, da Diocese de Mogi das Cruzes 
(SP). Ele foi ordenado no último 18 de 
dezembro de 2021. O velório aconteceu 
no domingo, 16 de janeiro, a partir das 
12 horas, na Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe (Jardim Maricá, Mogi das 
Cruzes).
 Nossos profundos sentimen-
tos à esposa Sônia e toda sua família. 
Deus o recompense e o acolha na felici-
dade eterna. Que nosso querido diácono 
Marcos Antonio descanse em paz!
(Informações: Diácono Elton S. Santana - Diocese de Mogi das Cruzes (SP)
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil 
(CND) se solidariza com os familiares e com o Clero da Diocese de Mogi das 
Cruzes. Nossas orações e condolências.

ESPOSA DE DIÁCONO DE SINOP FALECE 
VÍTIMA DE COVID

 O Bispo da Diocese de Sinop 
(MT) de Mato Grosso, Dom Canísio 
Klaus (foto), emitiu nota de pesar pelo 
falecimento da senhora Orlanda Mazoni 
Muniz, esposa do Diácono Permanente 
Elias Muniz, residentes na paróquia São 
Paulo Apóstolo, de Carlinda. Dona Or-
landa estava internada no Hospital Santa 
Rita, em Alta Floresta, infectada pela CO-
VID-19. Faleceu por insufi ciência respi-
ratória.
 Mesmo tendo sido ela uma vítima 
da COVID, o médico autorizou a realiza-
ção de velório, que ocorreu ontem, 11 de 

janeiro de 2022, na funerária Pax Nossa Senhora Aparecida, 
na cidade de Carlinda, e o sepultamento ocorre hoje pela manhã, no cemitério 
municipal da cidade. Na nota, o Bispo Dom Canísio Klaus se solidariza com 
a família e amigos, rogando a Deus que conforte o coração de todos.
Foto: https://www.facebook.com/Pascom-diocesana-Sinop-

DIÁCONO DURÁN LANÇA 2º VOLUME DO LIVRO "DIÁCONO SEMPRE"
     O diácono José Durán y Durán, da Diocese de Palmares 
(PE), ex-presidente da Comissão Nacional dos Diáconos, 
teólogo e escritor, faz o lançamento do segundo volume do 
livro "Diácono Sempre". 
     Trata-se de coletânea de escritos sobre o Diaconado Per-
manente no Brasil, com o objetivo de disponibilizar textos de 
grande utilidade para a Formação Permanente de Diáconos e 
formação para candidatos e aspirantes ao Diaconado.
     Sugerido para Bispos e Presbíteros e Diáconos formadores 
de Escolas Diaconais, Diáconos e candidatos.
      Preço para Palmares e Região: R$ 35.00. Pelos correios: 
R$ 50.00. Pedidos pelo wahsapp (81) 9-8891-3120 e por e-
mail: diaconoduranduran@gmail.com.
     Divulguem e compartilhem com seus contatos!     

FALECEU O DIÁCONO JORGE RICARDO 
CARDOSO LEAL

 Com enorme pesar, a Arquidiocese de Porto Alegre (RS), a 
Paróquia Santa Cecília, a Comissão Arquidiocesana dos Diáconos da Arquidi-
ocese de Porto Alegre e a Presidência da Comissão Regional dos Diáconos 
CRD Sul III, comunicam o falecimento do diácono Jorge Ricardo Cardoso 
Leal, na manhã do dia 21 de janeiro, no Hospital Cristo Redentor, em Porto 
Alegre.
 Diácono Jorge Ricardo foi ordenado no dia 31 de outubro de 2003. 
Deixa três fi lhos. Servia atualmente à Paróquia Santa Cecília de Porto Alegre.
 O velório aconteceu na Igreja Matriz da Paróquia Santa Cecília no 
dia 22 de janeiro, à partir das 07h30. A missa de corpo presente foi celebrada 
às 09h30, seguida de sepultamento no Cemitério Santa Casa.
 Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua o ilumine. 
Descanse em paz!

 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND/Brasil), 
envia mensagem à família e ao Diaconado Arquidiocesano de Porto Alegre.
 Caríssimos irmãos diáconos e esposas, a paz do Senhor Ressusci-
tado!
 Fui comunicado da Páscoa defi nitiva de nosso irmão diácono Jorge 
Ricardo Cardoso Leal, da Arquidiocese de Porto Alegre, Regional Sul lll, 
vítima de queimaduras em alto grau, por ocasião do incêndio ocorrido em seu 
apartamento no início do ano e que vitimou, também, seu fi lho Josué Leal.
 Com o falecimento do fi lho Josué, diácono Ricardo continuou hos-
pitalizado, lutando bravamente pela vida até a manhã de hoje, quando veio a 
óbito.
 À família, irmãos diáconos e esposas, amigos e amigas, 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/BRASIL
Arquidiocese de Manaus (AM)


