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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CND/BRASIL PELO “DIA DO DIÁCONO”
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos cumprimenta os Diáconos pelo dia da Festa de São 
Lourenço e Dia do Diácono.

                        COMISSÃO   NACIONAL   DOS    DIÁCONOS – CND/BRASIL

           MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CND/BRASIL PELO “DIA DO DIÁCONO”

AOS QUERIDOS IRMÃOS DIÁCONOS!

                                         "Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fi z, assim façais também vós.” (Jo 13,15)

 A PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (CND/BRASIL) vem 
parabenizar todos os DIÁCONOS, juntamente com suas famílias, neste dia 10 de agosto no qual a Igreja 
Católica celebra, em todo o mundo, o Dia do Diácono, “os pioneiros de uma civilização do amor”, como 
disse o Papa Francisco no ano de 2017. A festa é de São Lourenço, diácono e mártir, Patrono dos Diáconos, 
de quem recordamos o testemunho a respeito dos “bens” da Igreja: “a riqueza da Igreja são os pobres!”.
 O nosso ministério diaconal tem como missão ajudar a abrir os olhos da Igreja e da sociedade 
para enxergar a realidade dos pobres, excluídos, marginalizados, desamparados. Ao mesmo tempo suscitar 
ações, não apenas momentâneas e circunstanciais, mas permanentes, que conduzam à recuperação comple-
ta do bem estar e da cidadania cristã. O diácono é construtor da solidariedade, na medida em que, pelo seu 
ministério da caridade, anima e suscita a solidariedade e o serviço em toda a Igreja.
 Caríssimos irmãos diáconos, somos chamados a servir ao povo de Deus na Diaconia da Palavra, 
da Liturgia e da Caridade, em comunhão com o Bispo e com o Presbitério. Esta comunhão é sustentáculo da 
unidade indispensável no exercício da missão para garantir fecundidade missionária para a vida da Igreja.
 Deus sempre se serve de nós para ir ao encontro dos mais necessitados a partir de nossa dedica-
ção e participação pois a nossa vocação é uma opção para servir o plano de Deus. Este é um compromisso 
que se traduz na fi delidade aos princípios e orientações evangelizadoras que defi nem as metas e compro-
missos missionários na Igreja Particular na qual nós estamos inseridos como servidores.
 Rogamos ao Senhor da messe e pastor do rebanho, que os nossos queridos irmãos diáconos 
sejam iluminados pelo Espírito Santo e animados pelo apelo constante do Papa Francisco, como discípulos 
missionários numa Igreja em saída.
 Invocando as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida e de São Lourenço, desejamos a todos, 
profícuo ministério diaconal.
 Em união e prece, fraternalmente!
Manaus (AM), 10 de agosto de 2022.
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho
Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos – CND/BRASIL

10 DE AGOSTO, FESTA DE SÃO LOURENÇO

Dia do Diácono na Diocese de Jundiaí (SP)

Dia do Diácono na Diocese de Limeira (SP)

Dia do Diácono na Arquidiocese de Belém (PA)

Dia do Diácono na Arquidiocese de Manaus (AM)
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Cristãos brasileiros se preparam para o 18º Congresso 
Eucarístico Nacional

A Igreja Católica no Brasil realizará o 18° Congresso Eucarístico Nacional no 
período de 11 a 15 de novembro de 2022, sob a responsabilidade e organiza-
ção da Arquidiocese de Olinda e Recife (PE). O Congresso tem como tema: 
“Pão em todas as mesas” e como lema: “Repartiam o pão com alegria e não 
havia necessitados entre eles”. Toda programação está pronta, incluindo um 
Simpósio Teológico e Catequeses Públicas, nos dias 12, 14 e 14 de novembro, 
ambos no Centro de Convenções de Pernambuco.
 “A Capital Pernambucana já teve a graça de sediar o 3° CEN (Con-
gresso Eucarístico Nacional), em 1939, com o tema: Eucaristia e vida cristã”, 
relata o cartaz com a programação do Congresso deste ano, e acrescenta: “Os 
anais daquele evento, mesmo na dolorosa época da Segunda Guerra Mun-
dial, nos falam do fervor, da piedade e da devoção à Eucaristia com que os 
brasileiros e brasileiras, que se fi zeram presentes, de tantos lugares do País, 
cantaram: Aos clarins do Congresso Sagrado, Pernambuco se fez varonil e 
Recife se fez, lado a lado, Catedral onde reza o Brasil”.
 Você pode acessar toda programação do 18° Congresso Eucarístico 
Nacional neste endereço eletrônico: https://cen2020.com.br/programacao/

Imagem: símbolo do 18° CEN

CRD LESTE 3 CRIA EQUIPE DE ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO PARA DIÁCONOS E FAMILIARES

 O principal pilar de sustentação e existência do ministério diaconal 
é a caridade e o Diácono, como resposta a esse chamado de serviço, e orde-
nado para esse fi m, deve cuidar do próximo, assim como o bom Samaritano 
cuidou daquele que sofreu nas mãos dos assaltantes, conforme está escrito no 
Evangelho de Lucas 10, 25-37 (parábola do Bom Samaritano).  
 Sendo humano como qualquer outra pessoa, por muitas vezes o 
Diácono adoece fi sicamente, espiritualmente e mentalmente ou até mesmo 
seus familiares, especialmente a esposa, surgindo assim, a necessidade de 
cuidados especiais. Diante disso, a Comissão Regional dos Diáconos Leste 3, 
decidiu criar uma equipe que tem como objetivo cuidar da saúde psicológica 
dos Diáconos e seus familiares. Fazem parte dessa equipe os Psicólogos:
* Diácono Miguel Jacomeli – Diocese de Cachoeiro de Itapemirim (ES)
* Diácono Carlos da Silva – Arquidiocese de Vitória (ES)
* Diácono Jovercino Alves – Arquidiocese de Vitória (ES)
* Camila Stacul Rezende Moretto – Arquidiocese de Vitória (ES)
 Os atendimentos serão de forma presencial ou videoconferência. 
Transtornos, medos, fobias, ansiedade, depressão e outras doenças psicológi-
cas, deverão ser tratadas através de terapias, que visam atingir não somente o 
sintoma, mas a origem ou causa. "Sabemos que a equipe ainda é pequena, mas 
todos temos convicção de que podem ajudar e serem referências para que out-
ros, Diáconos ou leigos, os ajudem nessa missão de cuidar de nossos Diáconos 
e suas famílias, cuidando assim da Igreja", afi rmou o presidente da CRD Leste 
3, diácono Marcos Rezende.  
 Além do presidente e o assessor de comunicação da CRD Leste 3, 
diáconos Marcos Rezende e Jose Adilson Soares, participou também dessa 
reunião, o diácono Francisco Salvador Pontes Filho, presidente da Comissão 
Nacional dos Diáconos - CND/BRASIL, dando sua contribuição e pedindo 
que fosse aberto por essa equipe de ajuda, um canal que pudesse contribuir, 
mesmo que seja pouco, com uma ajuda aos Diáconos em todo território na-
cional. A reunião foi encerrada com uma oração pedindo ao Senhor que ajude 
mandando mais operários para a messe, especialmente nesta missão, e que fi ca 
a certeza que Ele, o Senhor de nossas vidas, nunca nos desampara. 
 Obs.: O Diácono que necessitar de atendimento deve procurar o 
coordenador da Comissão dos Diáconos de sua Diocese ou Arquidiocese.
     São Lourenço, rogai por nós. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. 
Diác. Jose Adilson Soares – Assessor de Comunicação da CRD Leste 3

Dia do Diácono na Arquidiocese da Paraíba (PB)

Dia do Diácono na Arquidiocese de Natal (RN)

Dia do Diácono na Arquidiocese de São Luis (MA)

Dia do Diácono na Diocese de Campina Grande (PB)
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MANOEL JOSÉ DOS SANTOS  É ORDENADO 
DIÁCONO NA DIOCESE DE CARAGUATATUBA (SP)

Manoel José dos Santos é o novo Diácono Permanente da Diocese 
de Caraguatatuba (SP). Ordenado pela imposição das mãos do Bispo Dioc-
esano Dom José Carlos Chacorowski, CM, no dia 21 de agosto de 2022, ele 
assumiu a nova missão diante da comunidade, familiares e amigos na Missa 
Solene em louvor à Nossa Senhora da Glória, celebrada na Paróquia Nossa 
Senhora da Glória, de Caraguatatuba.
 Mensagem dos paroquianos e do Clero ao diácono Manoel: "Nos-
sos desejos são: perseverança, fé, e que seu amor a Deus e à sua Vocação, 
cresça sempre mais. Conte com nossas orações".
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRA-
SIL, saúda o neo diácono e o acolhe na Família Diaconal Brasileira.

CANDIDATOS AO DIACONADO DA DIOCESE DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) SÃO ADMITIDOS ÀS 
ORDENS SACRAS

 O bispo diocesano de São José dos Campos (SP), dom José Valmor 
Cesar Teixeira presidiu missa solene neste sábado, 20 de agosto, na Igreja 
Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Soledade de São José dos Campos, na 
qual foram admitidos às Ordens Sacras 51 candidatos ao Diaconado Perma-
nente.
 Os candidatos estão sendo preparados para o Diaconado na Escola 
Diaconal Diocesana "Maria, Mãe da Igreja", e participaram da solene cele-
bração os familiares dos candidatos e os formadores da Escola Diaconal.

Bispo de Guarabira (PB) ordena Diácono 
 A Diocese de Guarabira PB) ganhou mais um diácono permanente, 
na noite de 19 de agosto. Pela imposição das mãos e oração consecratória de 
Dom Aldemiro Sena dos Santos, foi ordenado Josinaldo Batista da Silva (na 
foto, à esquerda do Bispo). A celebração aconteceu na Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Conceição de Areia (PB). Participaram da celebração padres di-
ocesanos, diáconos permanentes, seminaristas, familiares do ordenando e pa-
roquianos.
 O rito de ordenação começou após a proclamação do Evangelho, 
quando o diácono Severino Fernandes apresentou o candidato ao bispo, que 
o interrogou. Em seguida, Dom Aldemiro Sena proferiu a homilia, na qual 
destacou a fundamentação bíblica e eclesial do diaconato.
 Concluída a homilia, Dom Aldemiro interrogou o ordenando sobre 
suas disposições em assumir o ministério diaconal. Após a ladainha de todos 
os santos, Dom Aldemiro lhe impôs as mãos e recitou a oração da ordenação. 
Já ordenado, Josinaldo recebeu a estola e a dalmática das mãos da esposa, 
sendo vestido pelo Monsenhor Nicodemos, e o Bispo lhe entregou o livro dos 
Evangelhos, prosseguindo a liturgia eucarística. Encerrada a celebração, o 
Diácono Josinaldo recebeu os cumprimentos e felicitações de todos, conclu-
indo com um jantar aos convidados.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza o 
diácono Josinaldo e o acolhe na Família Diaconal Brasileira. (Foto cedida)

ARQUIDIOCESE DE ARACAJU ACOLHE 
NOVOS DIÁCONOS PERMANENTES

No dia 13 de agosto, Festa de Santa Dulce dos Pobres, o Clero da Arquidiocese 
de Aracaju passou a contar com mais 9 diáconos permanentes. Para o júbilo 
do povo de Deus, eles foram ordenados em solene celebração eucarística pre-
sidida pelo arcebispo metropolitano, dom João José Costa, na Paróquia Nossa 
Senhora de Guadalupe e concelebrada por expressivo número de sacerdotes.
 Foram ordenados: Augusto Cézar de Oliveira Lima, Edjan Cruz 
Alves, Gilvan Pereira de Almeida, José Ediládio da Silva Nascimento, 
João Paulo Alves dos Reis de Cristo, Joel Lima Pereira, Joeliton Meneses 
Matos, José Rogério Silva Santos e Maurício Silva Pereira. Eles são proce-
dentes de várias comunidades paroquiais da Arquidiocese, e estão se somando 
aos 38 diáconos que já exercem seu ministério na Igreja particular de Aracaju.
 O período formativo, que contempla estudos de Filosofi a e Teolo-
gia, ocorreu na Escola Diaconal Santa Maria. A preparação dos novos clérigos 
foi acompanhada pelo padre Vadson Monteiro Carvalho, pároco da paróquia 
Nossa Senhora de Guadalupe e assessor eclesiástico para os diáconos per-
manentes. As principais atribuições de diácono permanente foram destacadas 
por dom João Costa, na homilia: "Fortalecidos com o dom do Espírito Santo 
deverão eles ajudar o bispo e seu presbitério no serviço da Palavra, do altar e 
da caridade, mostrando-se servo de todos”. 
 A cerimônia de Ordenação Diaconal foi enriquecida com a presen-
ça de familiares e paroquianos das comunidades de origem dos novos diáco-
nos. (Fonte: https://www.arquidiocesedearacaju.org/)
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SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA
PAPA FRANCISCO - ANGELUS

 Estimados irmãos e irmãs, bom 
dia! Feliz Festa!
Na Solenidade da Assunção da Bem-
Aventurada Virgem Maria, o Evan-
gelho propõe-nos o diálogo entre Ela 
e a prima Isabel. Quando Maria entra 
em casa e saúda Isabel, ela diz-lhe: 
“Bendita sois Vós entre as mulheres, 
e bendito é o fruto do vosso ventre” 
(Lc 1, 42). Estas palavras, cheias de 
fé, de alegria e de enlevo, passaram a 
fazer parte da “Ave-Maria”. Cada vez 
que recitamos esta oração, tão bonita 

e familiar, fazemos como Isabel: saudamos Maria, bendizemo-la, porque Ela 
nos traz Jesus.
 Maria aceita a bênção de Isabel e responde com o cântico, um 
dom para nós, para toda a história: o Magnifi cat. É um cântico de louvor que 
poderíamos defi nir “o cântico da esperança”. É um hino de louvor e de exul-
tação pelas maravilhas que o Senhor realizou nela, mas Maria vai além: con-
templa a obra de Deus em toda a história do seu povo. Por exemplo, diz que 
o Senhor “derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de 
bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos” (vv. 52-53). Ouvindo 
estas palavras, poderíamos perguntar-nos: porventura não exagera um pouco 
a Virgem, descrevendo um mundo que não existe? Com efeito, o que diz não 
parece corresponder à realidade; enquanto Ela fala, os poderosos da época 
não foram derrubados: por exemplo, o temível Herodes permanece fi rme no 
seu trono. E também os pobres e os famintos permanecem assim, enquanto os 
ricos continuam a prosperar.
 O que signifi ca esse cântico de Maria? Qual é o sentido? Ela não 
quer fazer a crónica do tempo - não é uma jornalista - mas quer dizer-nos 
algo muito mais importante: que, através dela, Deus inaugurou uma mu-
dança histórica, estabeleceu defi nitivamente uma nova ordem de coisas. Ela, 
pequena e humilde, foi exaltada e – é o que celebramos hoje - levada à glória 
do Céu, enquanto os poderosos do mundo estão destinados a permanecer de 
mãos vazias. Pensai na parábola daquele homem rico que tinha à porta um 
mendigo, Lázaro. Como acabou? De mãos vazias. Em síntese, Nossa Senhora 
anuncia uma mudança radical, uma inversão de valores. Enquanto fala com 
Isabel carregando Jesus no ventre, antecipa o que o seu Filho dirá, quando 
proclamar bem-aventurados os pobres e os humildes, admoestando os ricos 
e quantos confi am na própria autossufi ciência. Portanto, com este cântico, 

com esta oração, a Virgem profetiza: profetiza que não prevalecem o poder, 
o sucesso e o dinheiro, mas sim o serviço, a humildade e o amor. E olhando 
para Ela na glória, compreendemos que o verdadeiro poder é o serviço - não 
o esqueçamos: o verdadeiro poder é o serviço - e reinar signifi ca amar. E que 
este é o caminho para o Céu!
 Então, olhando para nós, podemos interrogar-nos: aquela inversão 
anunciada por Maria toca a minha vida? Acredito que amar é reinar, e servir 
é poder? Acredito que a meta da minha vida é o Céu, o paraíso? Ou só estou 
preocupado em viver bem aqui na terra, só me preocupo com as coisas ter-
renas, materiais? Mais ainda, observando as vicissitudes do mundo, deixo-me 
prender pelo pessimismo ou, como a Virgem, consigo vislumbrar a obra de 
Deus que, através da mansidão e da pequenez, realiza maravilhas? Irmãos 
e irmãs, hoje Maria canta a esperança e reacende-a em nós, nela vemos a 
meta do caminho: Ela é a primeira criatura que, com todo o seu ser, de corpo 
e alma, cruza vitoriosa a linha de chegada no Céu. Mostra-nos que o Céu 
está à mão. Como assim? Sim, o Céu está à mão, se também nós não ceder-
mos ao pecado, louvarmos a Deus com humildade e servirmos os outros com 
generosidade. Não cedamos ao pecado; contudo, alguém pode dizer: “Mas 
padre, sou fraco” – “Mas o Senhor está sempre perto de ti, porque é miseri-
cordioso!”. Não esqueças qual é o estilo de Deus: proximidade, compaixão e 
ternura; Ele está sempre perto de nós com o seu estilo. A nossa Mãe toma-nos 
pela mão, acompanha-nos à glória, convida-nos a regozijar-nos pensando no 
paraíso. Bendigamos Maria com a nossa prece, pedindo-lhe um olhar capaz 
de vislumbrar o Céu na terra.
 Prezados irmãos e irmãs!
 Saúdo todos vós, romanos e peregrinos de vários países: famílias, 
grupos paroquiais, associações. Em particular, saúdo os jovens da Diocese 
de Verona, comprometidos num acampamento escolar, e os jovens da Imacu-
lada. Desejo feliz Festa da Assunção a todos vós aqui presentes, àqueles que 
estão de férias, assim como a muitos que não podem permitir-se um período 
de descontração, às pessoas sozinhas e aos doentes. Não os esqueçamos! E 
nestes dias penso com gratidão em quantos prestam serviços indispensáveis 
para a coletividade. Obrigado pelo vosso trabalho para nós!
 E neste dia dedicado a Nossa Senhora, exorto todos os que tiverem 
a oportunidade, a visitar um santuário mariano para venerar a nossa Mãe 
celestial. Muitos romanos e peregrinos vão a Santa Maria Maior para rezar 
diante da Salus Populi Romani. Ali há também a imagem da Virgem Rainha 
da Paz, colocada pelo Papa Bento XV. Continuemos a invocar a intercessão 
de Nossa Senhora para que Deus conceda a paz ao mundo, e oremos de modo 
especial pelo povo ucraniano!
 Feliz festa a todos! Não vos esqueçais de rezar por mim. Bom al-
moço e até à vista!

Aspirantes a diáconos permanentes são admitidos às Ordens Sacras na Arquidiocese de Londrina (PR)
 No dia 10 de agosto, Festa de São Lourenço, diácono e mártir, 17 
aspirantes ao diaconato permanente da Escola Santo Estevão da Arquidiocese 
de Londrina foram admitidos às Ordens Sacras. O rito aconteceu na Paróquia 
Santo Antônio de Cambé, que está celebrando o Jubileu dos 80 anos de vida, 
história e missão. 
 A missa foi presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz e 
concelebrada por 11 padres da Arquidiocese de Londrina e da Diocese de 
Campo Mourão, com a presença de diáconos. O padre Márcio França, asses-
sor dos diáconos e diretor da Escola Diaconal, conduziu o cerimoniário. Ele 
lembrou que já são 20 anos de diaconato na Igreja Particular de Londrina e 
anunciou que os novos diáconos serão ordenados no dia 22 de outubro, na 
Catedral.
 Na homilia, dom Geremias destacou que em 2022, a Igreja de 
Londrina está vivendo muitos momentos de festa e de alegria. “Ordenamos, 
recentemente, seis padres, em poucos meses vamos ordenar mais alguns sem-
inaristas e, vocês, 17 diáconos. Não bastasse isso, recebemos o presente de 
ordenarmos bispo um de nossos padres”, destacou. 
 Os 17 aspirantes ao diaconato permanente que receberam a ad-
missão às ordens sacras são: Adenaldo R. Santos, Amarildo P. Lopes, An-
derson S. Okada, Cícero S. Costa, Davi Marana, Ivan M. S. Rodrigues, 

José A. Oliveira, José H. Cavicchioli, José R. Mantovani, José V. Garcia 
Júnior, Leandro L. Lobato, Marcos A. Pessarolli, Osmar J. Assis, Paulo 
R. Amaro, Renato J. Soares, Ronaldo F. Braz, Sidimar L. Pereira. São 
atuantes em pastorais de paróquias dos diversos decanatos da Arquidiocese 
de Londrina.
Foto: Terumi Sakai
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NOTA DE FALECIMENTO - SENHORA EMA RONCHI
 O diácono Rolf Koegler, 
da Diocese de Blumenau 
(SC), Conselheiro Fiscal 
da CND/BRASIL, cumpre 
o doloroso dever de co-
municar o falecimento da 
senhora Ema Ronchi, sua 
sogra, ocorrido no dia 29 de 
agosto de 2022. 
 O velório ocorreu  
na Capela Mortuária da 
Paróquia São Francisco de 

Assis, de Blumenau. Seu corpo foi sepultado no dia 30 de agosto, às 09h30, 
após a celebração das Exéquias.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRA-
SIL, externa ao caríssimo diácono Rolf, sua esposa e demais familiares, as 
condolências e orações.

NOTA DE FALECIMENTO
DIÁCONO JOÃO CICERO DE OLIVEIRA

        É com grande pesar que a Dio-
cese de Umuarama (PR) lamenta o 
falecimento do Diácono João Cícero 
de Oliveira, da Paróquia São Vicen-
te de Paulo, de Cianorte (PR), ocor-
rido no dia 24 de agosto.   
     Nossas mais sinceras condolên-
cias aos familiares, amigos e a toda 
comunidade paroquial.
     O velório aconteceu a partir da 
manhã de 25 de agosto, na Paróquia 
São Vicente de Paulo, em Cianorte. 

Assessoria Diocesana e PASCOM
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRA-
SIL externa aos familiares, amigos e ao Clero Diocesano as orações e con-
dolências. Descanse em Paz!

FALECEU O DIÁCONO ANTONIO CENTENÁRIO, 
DA ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO(SP

A Arquidiocese de Ribeirão Preto 
manifesta pesar pelo falecimento do Diáco-
no Antônio Centenário (Cebolinha), 71 
anos, às 16h30 deste sábado, 06 de agosto, 
Festa da Transfi guração do Senhor, após 
período de 20 dias de internação no Hos-
pital das Clínicas (HC-RP) para tratamento 
de saúde, em Ribeirão Preto. Foi orde-
nado diácono, em 18 de março de 1988, e 
atualmente exercia o ministério diaconal na 
paróquia São José Operário, em Santa Rita 
do Passa Quatro.
 O corpo foi velado no Santuário 
Santa Rita de Cássia, em Santa Rita do 

Passa Quatro (SP). A missa de corpo presente (exéquias) foi celebrada às 15h, 
presidida pelo arcebispo dom Moacir Silva, e em seguida o sepultamento. 
 A Associação dos Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Ri-
beirão Preto e a Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND/
BRASIL) manifestam as orações e condolências aos familiares e amigos do 
Diácono Antônio Centenário, na certeza da ressurreição.

NOTA DE FALECIMENTO 
DIÁCONO JOSÉ CELSO PEREIRA

É com pesar 
que  a Arquidiocese 
de Goiânia (GO) 
comunica o faleci-
mento do diácono 
José Celso Pereira, 
84 anos, ocorrido no 
dia 6 de agosto. A 
todos os familiares 
e amigos nossa soli-
dariedade e oração.
 O velório 

aconteceu a partir das 19h, na Igreja Santa Luzia, na Vila Pai Eterno, em 
Trindade (GO). No domingo a Missa Exequial foi celebrada às 11h, se-
guida do cortejo para o sepultamento. Descanso eterno dai-lhe, Senhor, e 
que a luz perpétua o ilumine. Descanse em paz.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND/
BRASIL) externa aos familiares e amigos e ao Diaconado Arquidiocesano 
as sentidas condolências e as orações. Descanse em Paz!

NOTA DE FALECIMENTO
DIÁCONO FRANCISCO ALVES ROCHA

 A Diocese de Crato 
(CE) e a Comissão Diocesana dos 
Diáconos cumprem o doloroso de-
ver de comunicar o falecimento do 
Diácono Francisco Alves Rocha, 
ocorrido na noite de 24 de julho. 
Diácono Francisco, já idoso, en-
frentava problemas de doenças.
 Seu corpo foi velado na 
Funerária "Anjo da Guarda", no 
centro de Crato. A Missa de corpo 
presente foi celebrada no dia 25 de 
julho,  às 14h no mesmo local do 

velório, seguida do sepultamento às 15h. 
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRA-
SIL externa aos familiares e ao Clero Diocesano de Crato as orações e con-
dolências. Que sua alma descanse em paz!

CANDIDATOS ADMITIDOS ÀS ORDENS SACRAS 
NA DIOCESE DE PATOS DE MINAS (MG)

     Em missa presidida pelo bispo diocesano Dom Claudio Nori Sturm, OFM-
Cap, da Diocese de Patos de Minas (MG), na Catedral de Santo Antonio no dia  
14 de agosto, foram admitidos às Ordens Sacras 17 candidatos ao Diaconado 
Permanente, preparados na Escola Diaconal Santo Estevão. 
     A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND/BRASIL) para-
beniza os candidatos e seus familiares, exortando-os à perseverança rumo à 
Ordenação Diaconal Permanente.


