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ARCEBISPO DE FORTALEZA ORDENA
QUATRO DIÁCONOS PERMANENTES

NAÉRCIO HENRIQUE GUALANDI CASTANHI,
NOVO DIÁCONO DA DIOCESE DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM (ES)

A Arquidiocese de Fortaleza (CE) conta com mais 4 Diáconos Permanentes
desde o dia 19 de março de 2022, Solenidade de São José, Patrono da Igreja.
Pela imposição das mãos e oração consecratória do Arcebispo Metropolitano
Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, foram ordenados Diáconos PermaFoi celebrada no dia 20 de março, na Paróquia São João Batista
nentes: Francisco Felix da Silva Teixeira, José Elinésio Coelho de Souza,
de Muqui, Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, missa solene presidida pelo
Luciano da Cruz Jorge e Raimundo Edson de Souza Silva. A Missa solene
Arcebispo- bispo diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa, que impôs as mãos
com Ordenações aconteceu na Catedral Metropolitana de Fortaleza, situada na
e ordenou Diácono Permanente o Leitor e Acólito Naércio Henrique GuaPraça da Sé. (Foto cedida)
landi Castanhi.
Um dia de alegria para a paróquia, mas principalmente para a
Diocese de Caxias do Sul (RS) institui oficialmente
família do neodiácono Naércio, pois ele é o segundo Diácono Permanente
a Escola Diaconal São Filipe
na família de 7 irmãos. Que seu ministério seja de muitos frutos e graças
Leitura do decreto foi feita pela secretária, Fabiane Pasa, no primeiro com a intercessão de São João Batista, São Pedro e São José.
encontro dos candidatos ao diaconado permanente, com a presença do bispo
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/Brasil
diocesano, dom José Gislon.
acolhe o caríssimo diácono Naércio Henrique na Família Diaconal BrasileiA Escola Diaconal São Filipe está oficialmente instituída na Diocese ra, e parabeniza também seus familiares, dom Luiz Fernando e o Diaconado
de Caxias do Sul. A leitura do decreto foi feita pela secretária, Fabiane Pasa, no Diocesano. (Colaboração: Diácono José Adilson Soares)
primeiro encontro dos candidatos ao diaconado permanente, com a presença do
bispo diocesano, dom José Gislon, na manhã deste sábado, 12 de março. Com
DIÁCONO LUCIANO ALGAYER, ORDENADO
este passo, a Diocese dá início ao período do Propedêutico dos 34 candidatos ao
NA DIOCESE DE SANTA CRUZ DO SUL (RS)
diaconado, que segue até o mês de novembro deste ano. A proposta é que os enO Bispo Diocesano de Santa Cruz do Sul (RS), Dom Aloísio Alcontros aconteçam no sábado de manhã até o domingo de meio-dia. Nos meses berto Dilli, presidiu solene celebração na Igreja Matriz da Paróquia São
de maio e de outubro de 2022, a intenção é que os encontros sejam realizados Sebastião Mártir de Venâncio Aires (RS), na qual impôs as mãos e ordenou
com a presença da esposa, quando for o caso de ser o candidato casado.
Diácono Permanente o candidato Luciano Algayer.
Além disso, receberão acompanhamento da equipe de coordenação
A solene celebração ocorreu no dia 25 de março de 2022, às
para o discernimento vocacional, pois se compreende que o diaconado é uma 19h30, e contou com a presença de familiares do Ordenado, Presbíteros,
vocação que precisa ser rezada, acompanhada e discernida. Entre os anos de Diáconos e fiéis da Comunidade Paroquial.
2023 e 2025 os candidatos terão etapas de estudo e formação teológica, pastoral,
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRAsocial e psicológica, em preparação à Ordenação Diaconal, programada para SIL cumprimenta e acolhe com muita alegria o caríssimo diácono Luciano
novembro de 2025.
no Corpo Diaconal Brasileiro.

Veja mais novidades em nosso site: www.cnd.org.br
Facebook: www.facebook.com/diaconadobrasil
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Caríssimos irmãos diáconos e esposas, fraternidade e paz!
Como é do conhecimento dos irmãos diáconos, participamos da reunião do Conselho Permanente
da CNBB, nos dias 23 e 24 de março, ainda na modalidade virtual. Foram dois dias intensos de trabalho
e discussões de temas de grande relevância que estão na ordem do dia e que dizem respeito a todos nós.
Uma pauta bastante pesada, longa, que repasso aos senhores para apreciação e conhecimento dos assuntos
abordados:
1. 15 anos da Conferência de Aparecida;
2. 59ª AGO – Etapas virtual e presencial;
3. Acolhida dos bispos que atendem aos ucranianos no Brasil
4. Análise de conjuntura eclesial;
5. Análise de conjuntura social;
6. Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe;
7. Colégio Pio Brasileiro;
8. Eleições 2022;
9. Encontro dos cientistas católicos com os bispos;
10. Informes dos Regionais;
11. Novo Estatuto da CNBB;
12. Pesquisa sobre a saúde do clero;
13. Prêmios CNBB – Escolha da comissão julgadora;
14. Projeto Reencantar a Política;
15. Testamentos de padres e bispos;
16. Visita Ad Limina – Estado da questão;
Ao final da reunião, nos informes das Comissões e Organismos, tivemos a oportunidade de fazer
um relato de nossas atividades/informações, enquanto Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil - CND/
BRASIL, Organismo da CNBB.
Concluo, fazendo uma referência muito especial a um missionário redentorista, Padre Manuel
Leocárpio Soares, admirador e autêntico incentivador do diaconato permanente em nossa amada Arquidiocese de Manaus, que fez a sua Páscoa definitiva no dia 24 de março, e que nos deixa um legado de valor
inestimável e inesquecível: o seu testemunho de vida e ministério. Um ministério que se configurou no
serviço e cuidado aos pobres que amou e foi amado na mística envolvente e apaixonante da simplicidade.
Que a Mãe do Perpétuo Socorro acolha esse filho predileto, levando-o à presença do Pai e à vida eterna.
Na esperança,
Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND/BRASIL
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COMISSÃO NACIONAL DOS

DIÁCONOS DO BRASIL

Dom João Francisco Salm
M.D Bispo de Novo Hamburgo (RS)
Estimado Dom João Francisco Salm
“Ide para a vinha”.
A COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS DO BRASIL (CND/BRASIL), vem parabenizálo por ocasião de sua posse no dia 27 de março de 2022, como novo Bispo de Novo Hamburgo (RS).
Sabemos que o ministério episcopal exige muito. A disponibilidade requerida quase que se apossa
da pessoa. Paciência, reflexão, e até o silêncio, são como que requisitos quotidianos. Mas há também encantos, gratificações interiores, experiências de paz que se faz perceber que Deus está próximo e participa dos
passos dos seus escolhidos.
Agradecemos ao Cristo, Bom Pastor, pelo seu grandioso serviço prestado à Igreja, especialmente
aos mais pobres e excluídos. Gratidão por vosso ministério de Pai, profeta e servidor do Evangelho, além de
sua dedicação na caminhada do Diaconado Permanente do Brasil, pois testemunhamos e sentimos no modo
como Vossa Excelência vive seu ministério episcopal entre nós e gratidão por tudo que o senhor é e significa
para cada um de nós.
Que a Palavra de Deus sempre guie seus passos e que a luz do Espírito Santo ilumine suas decisões a cada dia, vivendo seu Lema Episcopal “Ide para a vinha” fazendo acontecer uma Igreja em saída,
como nos pede o nosso querido Papa Francisco.
Que São Luís Gonzaga, padroeiro da Diocese de Novo Hamburgo, ilumine esta sua nova missão
como pastor desta Igreja Particular. Conte com as nossas orações!
Em Cristo,
Manaus (AM), 27 de abril de 2022.
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho
Presidente CND/BRASIL
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Notícias
DIÁCONOS E ESPOSAS DA DIOCESE DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM (ES) REALIZARAM RETIRO ANUAL

Aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de março, na Casa de Retiro "Mãe
da Igreja", em Jerônimo Monteiro (ES), o Retiro Canônico anual dos Diáconos e Esposas da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, tendo como tema central "O amor de Deus que nos transborda". O Retiro teve como assessor o
padre Juliano Ribeiro.
Os Diáconos e as esposas puderam vivenciar esse momento impar
depois de um longo tempo de confinamento social que os impediam de participar de retiros e outras atividades pastorais presenciais. O tema foi desenvolvido em cinco pontos chaves: Oração como diálogo de amor; Crescer no
amor a Deus; O pecado como privação do amor - o pecado é deixar de desejar
Deus; O amor na família e O amor à Igreja.
Durante o retiro, o Bispo Diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa,
contemplou-os com sua presença e presidiu a Santa Missa, deixando uma
mensagem de encorajamento para os Diaconos e Esposas diante das adversidades dos tempos atuais. Além disso enalteceu a presença dos dez novos
Diáconos ordenados por ele, em apenas um ano de serviço Episcopal na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
Com as bençãos de Nossa Senhora Auxiliadora, mãe da Igreja, o
retiro teve seu encerramento às 12h do domingo com a Santa Missa presidida
pelo assessor espiritual do Retiro Padre Juliano.
Colaboração: Diácono José Adilson Soares

ENCONTRO “EIS-ME AQUI 2022” TEM
PREGAÇÃO DE UM DIÁCONO

DIÁCONO DE MACEIÓ (AL) ORGANIZA ESTUDO SOBRE A CF 2022

A Campanha da Fraternidade 2022, com o tema “Fraternidade e
Educação” e o lema “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26),
foi apresentada às pastorais e movimentos da Paróquia de Nossa Senhora
Aparecida, da Cidade Universitária de Maceió (Al) no dia 27 de março,
a partir das 7 horas. O evento foi organizado pelo Diácono Paulo Gomes,
presidente da CAD/Maceió. Foi iniciado com missa presidida pelo Administrador Paroquial, Padre Rodrigo Fios Batista.
O evento teve a participação especial de Álvaro Queiroz da Silva,
professor do Seminário Arquidiocesano de Maceió, do Instituto Federal
de Alagoas (IFAL) e da Instituição de Ensino Superior (Cesmac). “A reflexão sobre a Campanha da Fraternidade nos fez meditar sobre o escutar,
o propor e o discernir”, informou Diácono Paulo. Os temas propostos
pela Campanha da Fraternidade foram trabalhados a partir do método Ver,
Julgar e Agir.
O Diácono esclareceu sobre como se dará a aplicação do método: O
“Ver” será na perspectiva de escutar; o “Agir” seguirá no caminho do propor; e o “Julgar” voltará o olhar para o discernimento. Assim também foi
apresentado o objetivo geral da CF- 2022, pelo professor Álvaro Queiroz,
que fez uma verdadeira história da Educação Brasileira. A manhã de formação foi concluida com a benção do Padre Reginaldo Luiz, da diocese
de Palmeiras dos Índios, Alagoas. (Colaboração: Diácono Paulo Gomes)

DIÁCONO DE JOINVILE COMEMORA JUBILEU
DE OURO DE ORDENAÇÃO
O Diácono Izaac Braga, da Paróquia de Nossa Senhora da
Graça e Santa Paulina, da Diocese de Joinvile, Santa Catarina, completou
50 anos de Ordenação Diaconal - Jubileu de Ouro - no último dia 15 deste
mês de março de 2022.
A celebração em Ação de Graças aconteceu no dia 18 de março
de 2022, às 19 horas, no Santuário de Nossa Senhora da Graça, de São
Francisco do Sul-SC. A celebração da Missa em Ação de Graça foi presidida pelo Bispo da Diocese, Dom Francisco Carlos Bach. (Foto cedida)

A Comunidade Católica de Vida e Aliança “Coração Misericordioso”, da Arquidiocese de Maceió (AL), realizou o Encontro “Eis-me Aqui
2022”, no sábado, 26 de março, em sua sede, na Paróquia de Santo Amaro,
em Peripueira. O evento contou com a presença e assessoria do Diácono e
Teólogo Jose Inácio Filho, daquela Arquidiocese.
O diácono José Inácio Filho foi um dos Pregadores do encontro e
presidiu a Bênção do Santíssimo Sacramento.
A informação é do Presidente da Comissão Arquidiocesana dos
Diáconos de Maceió (CAD/Maceió), Diácono Paulo Gomes. (Foto cedida)
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Notícias
1ª Turma de Diáconos da Diocese de Barreiras (BA)
celebra 20 anos de Ordenação

O Bispo diocesano de Barreiras (BA), Dom Moacir Arantes presidiu missa
solene em Ação de Graças pelo 20º aniversário de Ordenação dos Diáconos
Permanentes da 1ª Turma da Diocese. A missa foi celebrada no Santuário
Nossa Sehora do Perpétuo Socorro de Barreiras.
O Bispo lembrou de seu predecessor, Dom Riccardo Weberberge e o
Diácono Danilo Grindatto, Presidente da Comissão Diocesana dos Diáconos,
também fez memória do saudoso Dom Ricardo, que foi o primeiro a abrir o
caminho na Diocese para o Diaconato Permanente.
São eles: Diácono Adão Alves de Souza, Diácono Danilo Grindatto,
Diácono José Divino Luiz dos Santos, Diácono Evaldo Antônio Huﬀ,
Diácono Geraldo Isidoro da Silva, Diácono Gerson Luiz de Mello, Diácono João Batista Magalhães, Diácono Martin Mayr, Diácono Manoel
Xavier Neves, Diác. Miguel (in memorian), Diácono Sansão Xavier de
Oliveira e Diácono José de Sant’ana Filho.

Parabéns a esses nossos irmãos e suas famílias e que sejam sempre
abençoados em sua tríplice missão na diaconia da Palavra, da Caridade
e da Liturgia. A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND/
Brasil) parabeniza os caríssimos diáconos, seus familiares e o Clero Diocesano de Barreiras (BA) (Colaboração: Diácono Murilo Barros Pedrosa)

ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS DIÁCONOS DA
DIOCESE DE COLATINA (ES)
Foi realizada no dia 19 de março, Solenidade de São José, Patrono Universal da Igreja, a primeira reunião do ano do Corpo Diaconal
da Diocese de Colatina. Estiveram presentes 10 dos 12 Diáconos da
Diocese. A reunião teve um cunho formativo, conduzido pelo Diácono
Carlos Rogério Rossi, com reflexão sobre a Sinodalidade da Igreja, cuja
fonte é Sínodo 2021/2023.
A Comunidade Diaconal reunida teve a alegria de contar com
a presença de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, bispo diocesano, no
final do encontro. Dom Lauro saudou os Diáconos e manifestou a sua
alegria pela presença dos mesmos na Diocese de Colatina.
Colaboração: Diácono Getulio José Sulz Salles.

Página 4

DIÁCONO CORY DEFENDE SEU TCC EM TEOLOGIA
CATÓLICA PELA UNINTER

No dia 15 de março de 2022, às 19h15, o diácono permanente
da Diocese do Crato (CE) e secretário da Comissão Nacional de Diáconos
(CND), Diácono José Oliveira Cavalcante (Cory) defendeu de forma online o
seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Bacharelado em Teologia da
Doutrina Católica pelo Centro Universitário Internacional - UNINTER.
O diácono Cory pesquisou e elaborou seu artigo científico sobre
"O DISCERNIMENTO ESPIRITUAL EM SÃO PAULO APÓSTOLO”.
Após a apresentação sumária do aluno e a apreciação da banca formada pela
Profa. Dra. Patrícia Gonçalves, Prof. Me. Diác. Márcio José Pelinski e Prof.
Dr. Pe. Gilberto Aurélio Bordini, a apresentação foi aprovada pelos membros
da banca. Os professores destacaram ainda o empenho nos estudos durante
a trajetória do agora bacharel e o seu espírito de liderança e serviço, já que
o Diácono Cory foi também o representante dos acadêmicos do curso e participou recentemente do processo de avaliação, onde o curso foi avaliado e
aprovado com a nota máxima (Conceito 5 no MEC).
Abaixo está o resumo sistemático da pesquisa do Diácono Cory:
O objetivo do presente trabalho é abordar o discernimento espiritual
em São Paulo, apresentando-o como uma busca pessoal, destacando a origem
a partir da qual o indivíduo em sua maneira pessoal e única – quer como cristão, religioso e como pertencente a uma comunidade específica, o descobre ou
revive. O problema que este estudo investiga parte da seguinte pergunta: Quais
os ensinamentos que o apóstolo Paulo ofertou com sua própria vida sobre o
discernimento espiritual aos cristãos de sua época e dos dias atuais?
A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica. Os resultados
deste estudo apontam que o apóstolo Paulo viveu uma vida que serviu como
modelo a experiência espiritual, a qual é expressão autêntica de uma vocação
única e irrepetível e que pode ser tomada como parâmetro para outras buscas
e vivências na ordem da vocação cristã, portanto, da experiência do encontro
da fé frente ao Deus vivo em Jesus Cristo.
Palavras-Chave: Paulo, Cristianismo, Espiritualidade, Teologia
paulina. (Colaboração: Diác. Márcio José Pelinski, UNINTER (PR))

DIÁCONOS DA DIOCESE DE RIO BRANCO (AC)
RETOMAM A EVANGELIZAÇÃO NAS COMUNIDADES

Respondendo aos apelos
do Documento de Aparecida e do
Papa Francisco, para ser "uma Igreja em Saída", diáconos da Diocede
de Rio Branco (AC) recomeçaram
no domingo, 20 de março, a Evangelização nas Comunidades periféricas.
A Comunidade visitada
para Evangelização foi a Comunidade São Vicente Ferrer, da Vila
Acre. "Igreja em saída, formando
comunidades nas periferias existenciais e geográficas nas cidades também.
Rezem por nós!", pediu o diácono Márcio Damião de Almeida,
presidente da CRD Noroeste.
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Mensagem do Papa
Dia Mundial dos Avós e dos Idosos de 2022 - "Dão fruto mesmo na velhice"
https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/
Foi apresentado no dia 15 de
fevereiro de 2022, o tema para o
2º Dia Mundial dos Avós e Idosos.
Com o tema "Dão fruto mesmo na
velhice", o Papa Francisco pretende
destacar o quanto os avós e idosos
são um valor e um dom, tanto para
a sociedade quanto para a comunidade eclesial, segundo o secretário
do Dicastério para os Leigos, a
Família e a Vida, Padre Alexandre
Awi.
Silvonei José – Vatican News
Domingo, 24 de julho de 2022, será celebrada em toda a Igreja universal
o 2º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. O tema escolhido pelo Santo
Padre para a ocasião foi apresentado na terça-feira (15/02): “Dão fruto
mesmo na velhice” (Sl 92, 15), e pretende destacar o quanto os avós e
idosos são um valor e um dom, tanto para a sociedade quanto para a
comunidade eclesial.
O tema – segundo uma nota do Dicastério para os Leigos, a
Família e a Vida – é também um convite a reconsiderar e valorizar os
avós e os idosos, tão frequentemente deixados às margens das famílias,
das comunidades civis e eclesiais. A experiência de vida e de fé deles
pode contribuir, com efeito, para construir sociedades conscientes das
suas próprias raízes e capazes de sonhar um futuro mais solidário. O
convite a dar ouvidos à sabedoria dos anos revela-se, além disso, particu-

larmente significativo no contexto do caminho sinodal que a Igreja tem
empreendido.
O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida convida as
paróquias, as dioceses, as realidades associativas e comunidades eclesiais do mundo inteiro a encontrarem as modalidades para celebrarem esse
Dia, cada qual no seu contexto pastoral, e, para tanto, colocará brevemente à disposição de todos algumas ferramentas pastorais destinados
pensados para este fim.
Sobre o tema deste ano “Dão fruto mesmo na velhice”, eis o
que nos disse o secretário do Dicastério, Padre Alexandre Awi: "Um fruto
valioso do ano Família Amoris Laetitia foi a convocação pela primeira
vez do Dia mundial dos avós e dos idosos no ano passado. É uma tradição
que se deve manter todos os anos e o Papa convida as comunidades paroquiais, as dioceses, os movimentos, toda a igreja, a celebrar novamente
neste ano de 2022, neste ano especificamente no dia 24 de julho, o Dia
Mundial dos Avós e dos Idosos. Hoje o Papa nos indicou qual vai ser o
tema que deve mover esta celebração: “Dão fruto mesmo na velhice”,
ou seja, os nossos avós, os nossos idosos, têm uma grande capacidade
de serem fecundos mesmo quando já têm os anos avançados, ou seja, há
uma riqueza de sabedoria na vida dos nossos avós dos nossos idosos.
Queremos então convidar as paróquias, as dioceses, as associações, os movimentos, todas as comunidades eclesiais, a se unirem nesse
esforço conjunto de valorizar a presença dos idosos na nossa vida social
e eclesial. Perceber que eles são as raízes da nossa fé, são as raízes da
nossa história, e são capazes de dar frutos, apesar da idade avançada ou
justamente por causa dessa idade avançada, porque têm uma experiência de vida que é muito valiosa para as novas gerações, especialmente
para os mais jovens. Que possamos então durante este ano valorizar essa
presença e celebrar os frutos maduros que vêm da vida dos nossos avós
e de todas as pessoas idosas com as quais temos a honra e a alegria de
conviver."

Falecimento do Diácono Sandoval Lopes de Araújo

Faleceu Claudinha Damasceno
É com grande pesar que comunicamos o falecimento da nossa
querida e amada amiga Cláudia, a Claudinha Totus Tuus Mariae, às 17h do
dia 28 de março.
Claudinha era filha de Inês Medeiros e diácono Manoel Damasceno, da Arquidiocese de Brasília (DF)
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/Brasil
externa à família enlutada os sentimentos de pêsames, em nome da Família
Diaconal Brasileira.
Ela retornou à Casa do Pai, rezemos pela alma dela. Descanse em
paz!
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“Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais.” (Jo 11,25-26)
Com profundo pesar, mas firmes na esperança da Ressurreição em
Cristo Jesus, comunicamos o falecimento do Revmo. Sr. Diácono Sandoval
Lopes de Araújo, ocorrido no dia 24 de março de 2022, no Hospital PRONIL,
em Nilópolis, onde estava internado.
Nascido em 15 de agosto de 1939, o Diácono Permanente tinha
82 anos de idade e foi ordenado por Dom Adriano Hypolito em 13 de janeiro
de 1990, sendo um dos primeiros diáconos ordenados na Diocese de Nova
Iguaçu. Atualmente Diácono Sandoval era cooperador paroquial na Paróquia
São Francisco de Assis em Comendador Soares em Nova Iguaçu.
Dom Gilson Andrade da Silva - Bispo Diocesano de Nova Iguaçu (RJ)
Fonte: https://diocesedenovaiguacu.org.br/
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/Brasil expressa
seu pesar, invocando a misericórdia de Deus para com sua alma, e pelo consolo de seus familiares e Clero. Descanse em paz.

Março - 2022

Notícias
NOTA DE FALECIMENTO - PADRE TARCISIO RECH
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/Brasil enviou a
seguinte mensagem:
Caríssimos irmãos diáconos e
esposas, serenidade e paz! Recebi com
grande tristeza, a notícia da Páscoa definitiva de nosso irmão presbítero, padre
Tarcísio Rech, da Arquidiocese de Porto
Alegre (RS), Regional Sul lll, ocorrido no
dia 20 de março.
A Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil - CND/BRASIL, manifesta
a sua gratidão por todo o carinho e atenção
que tivemos por ocasião em que exerceu
com muita dedicação e competência a Secretaria da Comissão Episcopal para
os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. À família, irmãos
presbíteros, diáconos, amigos, à sua diocese, a nossa solidariedade, preces
e orações na certeza da ressurreição que há de vir. Como filho predileto, te
acompanhe a Mãe do Senhor Jesus.
Em Cristo Ressuscitado,
Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND/BRASIL

FALECEU O DIÁCONO JAIME ERLEI CHIOTTI
A Arquidiocese de Curitiba (PR)
comunica, com pesar, o falecimento do
Diácono Jaime Erlei Chiotti, aos setenta
e cinco anos, ocorrido no dia 16 de março. Deixa viúva a sra. Maria Loduvina
de Jesus Chiotti um casal de filhos e
quatro netos.
O velório aconteceu na Paróquia
Nossa Senhora Medianeira e a Missa de
Exéquias foi celebrada às 14h. O sepultamento ocorreu em seguida no Cemitério Santa Cândida.
A Comissão Arquidiocesana dos
Diáconos da Arquidiocese de Curitiba e
a Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos expressam sua gratidão ao
diácono e registra a importância de suas contribuições junto ao corpo diaconal
da Arquidiocese de Curitiba. As condolências e orações à família e ao corpo
diaconal arquidiocesano.
* Fonte: Diácono Marcio Domingos Gardin, Arquidiocese de Curitiba (PR).

CASA “SÃO PADRE PIO” DE UBERABA
PRECISA DE AJUDA
Fundada e administrada pelo diácono Renato Afonso Vinhal, a Casa São Padre Pio, de Uberaba (MG) atende e acolhe pessoas em situação de rua. Essa
obra precisa urgentemente de ajuda.
Abaixo, o apelo do presidente da Comissão Nacional dos Diáconos
- CND/Brasil, diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho).
Caríssimos irmãos diáconos e esposas, saúde e paz!
Ainda no ano passado, quando de nossa presença em Uberaba
para transmissão de nossa Live Nacional que, por sinal, bem sucedida, tive a
oportunidade de conhecer uma obra de grande alcance social, voltada para o
atendimento aos irmãos moradores de rua em situação de grande vulnerabilidade, necessitados de amparo e proteção. Refiro-me a Casa São Padre Pio, na
Arquidiocese de Uberaba/MG.
Confesso que fiquei impressionado com tamanha dedicação
daqueles que se dispõem voluntariamente a abraçar os grandes desafios que
envolvem todo um projeto de grande magnitude e que tem a frente o nosso
irmão diácono Renato Afonso Vinhal, um guerreiro incansável, que procura
de todas as formas manter a obra funcionando adequadamente, garantindo
dignidade a todos os irmãos assistidos ali. É uma obra genuinamente diaconal com retoques e contornos de comprometimento social, próprio da mística
do serviço e da ministerialidade tão cristalina da dimensão da Caridade. De
fato, não dá para ser diáconos sem que sejamos questionados e desafiados a
enfrentar a partir do Evangelho, os inúmeros problemas sociais.
Meus irmãos diáconos e esposas, está obra está necessitando de
nossa ajuda para continuar a sua missão. Mais uma vez, peço aos irmãos
uma contribuição para atender as necessidades da casa. Ao encerrarmos o
ano dedicado a São José, dediquemos este nosso gesto concreto a ele como
gratidão por todo o bem que faz à nossa Igreja, Povo de Deus. Ainda hoje farei
o meu gesto concreto. Que o Senhor abençoe a todos!
Para os que estiverem em condições e desejarem ajudar de forma
espontânea, repasso os dados de nossa conta bancária:
Caixa Econômica Federal
* Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil - CND/BRASIL.
* Ag. 1041 - Op. 013 - C.P. 19408-3
* PIX: 08.058.030/0001-60
Acrescente à sua doação 0,06 (seis centavos), para identificar a
nossa ação solidária.
Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND/BRASIL
Arquidiocese de Manaus.

FALECEU O DIÁCONO ANTONIO ROBERTO LOPES
Com muito pesar, a Arquidiocese
de Montes Claros (MG) comunica
o falecimento do Diácono Permanente Antônio Roberto Lopes, ocorrido no dia 11 de março.
Diácono Antônio Roberto foi
ordenado em 15 de março de 2008.
Estava designado para servir à
Paróquia São Gonçalo em Francisco Sá (MG), onde vivia.
O velório aconteceu na Capela
de Nossa Senhora do Rosário, em
Francisco Sá. A missa de exéquias foi presidida pelo Padre Vanderlei, às 16h.
O sepultamento ocorreu em seguida. Oremos pelo seu descanso e pela consolação de sua família.
Monsenhor Silvestre José de Melo - Administrador Diocesano
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos externa aos familiares e ao Diaconado Arquidiocesano os sentidos pêsames. Descanse em
Paz!
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