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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA XII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA DA CND
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

XII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 A COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS – CND/
BRASIL, por seu presidente Diácono Francisco Salvador Pontes 
Filho, nos termos do art. 9º §3º do Estatuto Canônico, convoca 
os Diáconos Permanentes do Brasil para participarem da XII As-
sembleia Geral Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos, com 
início às 12h do dia 30 de março de 2023 (com almoço)  e tér-
mino às 12h do dia 01 de abril de 2023 (com almoço),  na Casa de 
Retiros "Dom Luciano Mendes de Almeida", em Brasília (DF).
 A Assembleia Geral, que será eletiva, terá como tema: 
“Vocação: Graça e Missão” e como lema: “Corações arden-
tes, pés a caminho” (Lc 24, 32-33). Podem participar desta As-
sembleia Geral (AG), conforme os estatutos canônico e civil da 
CND/BRASIL, o bispo referencial dos diáconos do Brasil, as-
sessores, convidados (artigo 13), membros da Presidência, con-
selheiros efetivos, postulantes aos cargos eletivos, ex-presidentes 
da CND, as esposas dos diáconos (cf Art. 4º do regulamento das 
assembleias Gerais da CND) e um diácono permanente de cada 
(arqui) diocese do Brasil, atendidos os termos do Artigo 9 §5 do 
Estatuto CND. Terão direito de votar e ser votados os diáconos 
presentes no pleno exercício da Ordem do Diaconado, regular-
mente inscritos na AG até o limite de 250 vagas (Artigo 13 §1 do 
Estatuto CND), que estejam em dia com suas contribuições junto 
a CND e aprovados pela respectiva Comissão Regional.
 Com relação aos postulantes aos cargos eletivos da 
CND, deverão ser observadas as atualizações estatutárias pro-
movidas pela Assembleia Geral Extraordinária da CND ocor-
rida em Aparecida – SP nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2022, 

que aprovou nova redação ao Artigo 14 § 4º, que passou então a 
vigorar com o seguinte teor: “O mandato da presidência eleita 
em Assembleia será de 04 (quatro) anos, sendo permitida uma 
única vez a reeleição para exercer o mesmo cargo no quadriênio 
imediatamente seguinte.”
 Nesta Assembleia Geral serão tratados os seguintes 
temas:
* Relatório das atividades e prestação de contas da Diretoria que 
termina o mandato.
* Eleição da Presidência e dos Conselhos Econômico e Fiscal 
para o período 2023 a 2027.
* Elaboração das metas para o próximo mandato.
* Outros assuntos propostos e aprovados pela Assembleia Geral.
 Casos omissos nesta convocação deverão ser tratados 
conforme o estabelecido no Artigo 29 do Estatuto da CND/BRA-
SIL.
Brasília/DF, 26 de Setembro de 2022.

Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente da CND

Diác. José Oliveira Cavalcante - Secretário da CND

ADERBAL CESÁRIO DA SILVA NETO É NOVO DIÁCONO DA PRELAZIA DE BORBA (AM)
http://cnbbnorte1.blogspot.com/
 No dia 04 de outubro, dia em que a Igreja celebra o diácono São 
Francisco de Assis, a Prelazia Apostólica de Borba (AM) foi agraciada com 
a ordenação Diaconal Permanente de Aderbal Cesário da Silva Neto, da 
Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré e São José, em Nova Olinda do Norte, 
Prelazia Apostólica de Borba (AM). Por meio da imposição das mãos e prece 
consecratória, o Bispo Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva o ordenou Diáco-
no Permanente para o serviço da Santa Mãe Igreja.
 Em seus ensinamentos, Jesus nos exorta ao trabalho para o reino 
de Deus nos diversos lugares onde seu evangelho há de promover a con-
versão de muitas pessoas pelo poder do Espírito Santo. Ele garantiu que 
haveria de edifi car a sua Igreja e “as portas do inferno não prevaleceriam 
contra ela” (Mt 16.18). Que o seu Sim seja cheio de boa vontade, e que a 
graça de Deus esteja sempre à frente do seu ministério.
 A Prelazia Apostólica de Borba acolhe e reza com o novo Diácono 
Permanente, Aderbal Cesário da Silva Neto, cuja Palavra-luz é “Entre vós 
seja o servo de todos”. (Mc 10, 44)
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRA-

SIL, parabeniza o caríssimo diácono, seus familiares, o Clero da Prelazia 
e seu bispo Dom Zenildo, e acolhe o neo-diácono na Família Diaconal 
Brasileira.
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10ª ASSEMBLEIA NACIONAL DOS ORGANISMOS DO POVO DE DEUS
COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (CND/BRASIL)

Mensagem do Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos aos participantes da 10º Assembleia Nacional 
dos Organismos do Povo de Deus (ANOPD) da CNBB

16 de outubro de 2022
Meus irmãos e irmãs.

          Vivenciamos com alegria a 10ª Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus (ANOPD), 
sendo uma oportunidade especial que pretende fortalecer a unidade eclesial na diversidade de carismas e 
vocações, em clima de fraternidade e de entusiasmo diante da missão comum a todos. Nesse contexto, além 
do estudo e aprofundamento de temas, a Assembleia se constituiu como espaço privilegiado de troca de 
experiências, expressando assim a unidade e comunhão da Igreja no Brasil.
          Durante estes dias,  14 a 16 de outubro de 2022, em espírito de comunhão que fortaleceu o testemunho 
de manter e preservar a unidade que o Espírito Santo nos inspira enquanto Igreja, vivemos este processo de 
sinodalidade, de caminhar juntos, procurando corresponder ao apelo do PAPA FRANCISCO. Refl etimos 
o tema “COMUNHÃO E MISSÃO: CAMINHO PARA A IGREJA NO BRASIL”, iluminado pelo lema: 
“PRESERVAR A UNIDADE DO ESPÍRITO PELO VÍNCULO DA PAZ!” (Ef 4,3).
           A 10ª Assembleia foi um momento de escuta, diálogo, oração e refl exão. Estamos vivendo um tempo 
desafi ador, marcado por uma crise civilizacional que repercute na dimensão econômica, política, social, 
cultural, ecológica e religiosa. Esta realidade exige disposição para acolhermos os sinais dos tempos, na 
busca de respostas adequadas às exigências do Reino de Deus. Nesse caminho, a assembleia se fi rma como 
expressão de sinodalidade na Igreja no Brasil: “Uma Igreja sinodal é uma Igreja participativa e correspon-
sável. No exercício da sinodalidade, esta é chamada a articular a participação de todos os batizados, segundo 
a vocação própria de cada um, com a autoridade conferida por Cristo ao Colégio dos Bispos, tendo o Papa 
como cabeça” (Comissão Teológica Internacional: A sinodalidade na vida e na missão da Igreja, no. 67).
          Somos convidados a vivermos a sinodalidade expressa na participação e na comunhão em vista da 
missão. A unidade, a variedade e a universalidade do Povo de Deus se manifestam no caminho sinodal, 
estabelecendo relações juntos no cuidado e na promoção da vida e da Casa Comum, indo ao encontro das 
periferias geográfi cas e existenciais.
          Louvamos a Deus pela celebração dos 70 anos da CNBB, sua história de colegialidade episcopal, 
unidade e comunhão com os demais Organismos, coragem e profetismo diante das necessidades de nosso 
povo, na opção preferencial pelos pobres!
           A identidade do diácono é ser sinal sacramental de Cristo Servo, sendo discípulo missionário, consa-
grado para servir à unidade do Povo de Deus, vivendo a comunhão no ministério ordenado, fazendo acon-
tecer a boa nova do Evangelho entre todas as criaturas. O testemunho de vida e comunhão do diácono chega 
a todos os ministros ordenados. Nesse sentido, o ministério ordenado necessita recuperar sua vivência cole-
gial. Essa comunhão ministerial deve ser vivenciada, afetiva e efetivamente em todos os graus do ministério.
          O Concílio Vaticano II, ao propor uma Igreja mais rica nas formas de participação de todos os fi éis, 
restaurou o diaconato permanente: Na solicitude da Igreja, que é Mãe, em prol dos seus fi lhos, o primeiro 
protagonista é o Espírito de Cristo. A motivação espiritual do diaconado vem de Jesus que se apresentou 
como o servidor no meio de todos: “Eu estou no meio de vós como aquele que serve (Lc. 22,27)”. A vivên-
cia e o testemunho da identidade e comunhão eclesial do diaconado fraterno e unido, servirá de exemplo 
e estímulo para outros membros da Igreja e será o objetivo fi nal de que o ministério diaconal atua como 
verdadeiro ministério de unidade e comunhão na Igreja.
          Que a Mãe Aparecida, nossa Padroeira, nos ensine a viver a Comunhão e a Missão, acolhendo a todos 
e todas deste querido Brasil, como Igreja missionária à serviço do Reino de Deus.
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente da CND/BRASIL
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10ª ASSEMBLEIA NACIONAL DOS ORGANISMOS DO POVO DE DEUS 
Brasília, 14 a 16 de outubro de 2022 

MENSAGEM AO POVO DE DEUS 

 “Desde o Concílio Vaticano II até a atual Assembleia, temos ex-
perimentado de forma cada vez mais intensa a necessidade e a beleza de 
‘caminhar juntos’” (Papa Francisco, 17/10/2015). Reunidos para a 10ª As-
sembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus (ANOPD), na Casa de 
Encontros Dom Luciano Mendes de Almeida, em Brasília/DF, de 14 a 16 de 
outubro de 2022, nós, Organismos do Povo de Deus da Igreja Católica Apos-
tólica Romana - Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB), Confe-
rência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil (CNISB), Conferência dos 
Religiosos e Religiosas do Brasil (CRB), Comissão Nacional dos Diáconos 
(CND), Comissão Nacional de Presbíteros (CNP) e Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) -, nos dirigimos a cada irmão e irmã do povo 
de Deus, com fé, esperança e caridade. 
 Nestes dias, em espírito de comunhão, procuramos corresponder 
ao apelo do Papa Francisco por uma Igreja Sinodal, onde todos os batiza-
dos e batizadas, por força da vocação própria, se sintam verdadeiramente 
pertencentes à Igreja peregrina, presente e atuante na história e por ela cor-
responsáveis. Em comunhão com o atual processo sinodal, refl etimos o tema 
“Comunhão e Missão: caminho para a Igreja no Brasil”, iluminados pelo 
lema: “Preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz!” (Ef 4,3).
 A 10ª Assembleia foi uma oportunidade privilegiada de fraterni-
dade, diálogo, oração e refl exão. Vivemos um tempo desafi ador, marcado por 
uma crise civilizacional que repercute em todos os aspectos da vida, dentre 
os quais o emocional, o afetivo, a economia, a política, o social, o cultural, o 
ecológico e o religioso. Tal realidade exige disposição para acolher os sinais 
dos tempos, discernimento e ousadia na busca de respostas adequadas às e-
xigências do Reino de Deus e sua justiça. A complexa realidade brasileira 
atual impede que grande parte da população tenha condições de vida digna, 
com paz e justiça social. Sentimos as dores agravadas pela destruição de 
políticas públicas, aumentando assim o quadro de fome, violências no campo 
e na cidade, racismo, feminicídio, degradação ambiental, manipulação reli-
giosa e divulgação de fake news, entre outros. 
 A pandemia da covid-19 exacerbou essas situações gerando 
mortes, violência, fome, perdas de direitos, desemprego. A tudo isso se acres-
centa as ameaças ao Estado Democrático de Direito, o que nos entristece 
e envergonha. Somos chamados a construir pontes, estabelecer relações, 
alimentar a comunhão, trabalhar juntos no cuidado e promoção da vida e da 
Casa Comum, indo ao encontro das periferias geográfi cas e existenciais. 
 Para isto nos comprometemos a trabalhar por condições de vida 
digna para todos e todas, segundo a medida do Evangelho: “Eu vim para 
que todos tenham vida, e a tenham em abundância” (Jo 10,10). Celebrando 
os 70 anos da CNBB, louvamos a Deus pela sua história de colegialidade 

episcopal, unidade e comunhão com os demais Organismos, coragem e pro-
fetismo diante das necessidades do povo brasileiro, especialmente dos mais 
pobres! Em sintonia com a Igreja no mundo inteiro, atentos aos apelos do 
Papa Francisco, vivemos a feliz expectativa pelo Sínodo em 2023, dispondo-
nos a “caminhar juntos”, na fi delidade ao Evangelho, “para a revelação e 
expansão do Reino de Deus na história!”. (CNBB, Doc. 105, n. 247). 
 Que a Virgem Mãe Aparecida, interceda por nós e nos acompanhe 
nesta caminhada sinodal!

• Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Presidente da CNBB
• Moema Rodrigues Muricy, Presidente da CNISB
• Pe. André Luís do Vale, Presidente do CNP
• Sônia Gomes de Oliveira, Presidente do CNLB
• Diác. Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente do CND
• Ir. Eliane Cordeiro de Souza, Presidente da CRB

 UM SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
COMUNICADO DA FRATERNIDADE SACERDOTAL CHARLES DE FOUCALD

 A Fraternidade Sacerdotal Charles de Foucauld co-
munica que recebeu do Diácono José Gomes Batista, da Ar-
quidiocese da Paraíba (PB), um relatório sobre as atividades da 
Fazenda da Esperança, onde o diácono exerce um importante 
ministério sócio-religioso no acolhimento e promoção social de 
pessoas em situação de rua e dependência química. 
 “Nosso parceiro de grupo e amigo Diácono José 
Gomes Batista (ZÉ GOMES), membro da Fraternidade Sacer-
dotal Charles de Foucauld no Nordeste do Brasil, na cidade de 
João Pessoa, Paraíba, nos envia informações sobre o processo 
de acompanhamento que realizam em local próximo com pes-
soas de rua. Parabenizamos o caríssimo diácono e equipe”.
 Na foto, o diácono José Gomes e mulheres assitidas: 
“Momento de trabalho na Fazenda da Esperança, com as mu-
lheres que viviam das drogas e da poeira da rua! Aqui está uma 
Casa de Apoio, vim fazer a Celebração da Palavra!”
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 Dom Geremias Steinmetz, Arcebispo Metropolitano de Londrina 
(PR), presidiu Missa solene no dia 22 de outubro de 2022,  na qual impôs as 
mãos e ordenou Diáconos Permanentes 17 candidatos preparados na Escola 
Diaconal Arquidiocesana.
 A solene Eucaristia foi celebrada na Catedral Metropolitana de Lon-
drina (PR), às 15h. Foram ordenados: Adenaldo Reinaldo Santo, Amarildo 
Paulino Lopes, Anderson Sadamo Okada, Cícero Souza Costa, David 
Marana, Ivan Marcelo Silva Rodrigues, José Antonio de Oliveira, José 
Henrique Cavicchioli, José Roberto Mantovani, José Vanderlei Garcia 
Júnior, Leandro Luis Lobato, Marcos Antonio Perassoli, Osmar José de 
Assis, Paulo Rogério do Amaral, Renato José Soares, Ronaldo Fernandez 
Braz e Sidimar Lopes Pereira.

A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRA-
SIL cumprimenta os neo-diáconos, seus familiares, os formadores da Escola 
Diaconal, dom Geremias e o Clero Londrinense. 

17 NOVOS DIÁCONOS PERMANENTES PARA 
A ARQUIDIOCESE DE LONDRINA (PR)

Assembleia da CRD Nordeste 2 discutiu 
Processo Sinodal e Ações das assessorias

A Comissão Regional dos Diáconos CRD Nordeste 2 realizou as-
sembleia formativa nos dias 14 a 16 de outubro de 2022, no Convento de 
Ipuarana, dos Franciscanos, em Lagoa Seca (PB). O evento contou com a 
presença de 46 diáconos e 6 esposas, e do Bispo Referencial dos Diáconos 
no Regional,  Dom Egídio Bisol, que presidiu a missa no sábado pela manhã. 
 Na sexta-feira à noite, a primeira equipe foi a de Assessoria Re-
gional da Dimensão Social (ERADS), através do Diácono Severino Fer-
nandes, da Diocese de Guarabira (PB). Ele falou sobre o trabalho que os 
diáconos  realizam na Diocese com crianças em situação de vulnerabilidade 
social. O Diácono Edmilson da Hora e a esposa, Alice, e o Diácono Adimar 
Paiva, da Diocese de Penedo (AL) falaram sobre o trabalho que realizam 
com pessoas em situação de rua e dependência química. Esse trabalho avan-
çou com a criação da Casa do Bom Samaritano, em 1995, que dá suporte à 
esse trabalho.
 O coordenador da ERAC, Diácono José Bezerra de Araújo, da 
Arquidiocese de Natal (RN), falou sobre o processo de comunicação. Apre-
sentou as siglas das Equipes de Assessorias da Presidência da CRD NE 2 e 
também sobre o fl uxo de notícias das Dioceses e Arquidioceses para a Equi-
pe publicar nas mídias sociais. Ele também deu orientações sobre quais as 
informações necessárias para a produção de uma boa notícia sobre as ações 
que os diáconos realizam em suas respectivas dioceses e arquidioceses.
 No sábado, dia 15, a Equipe Regional de Assessoria Pedagógica 
(ERAP), através do Diácono Luciano Cavalcante do Nascimento, da Dio-
cese de Pesqueira (PE), apresentou um painel sobre “A Escuta Sinodal nas 
Dioceses e Arquidioceses”. Ele disse que no processo surgiram várias “fra-
gilidades”, entre as quais nas celebrações, no diálogo ecumênico, clericalis-
mo, acolhimento, fé e política, formação, responsabilidade eclesial, caridade 
para com os pobres e com a Casa Comum e a fraternidade sacerdotal.
 No campo da Missão, o Diácono Eduardo Wanderley, da Arquidi-
ocese de Natal (RN), depois de falar sobre alguns tópicos, como a Missão do 
Redentor, Mudança de Época, Pastoral e Nova Evangelização, organizou os 
diáconos em 4 grupos para discutirem e apresentarem propostas em plenário 
sobre essa caminhada sinodal. A Assessoria Jurídica também falou sobre o 
trabalho que realiza e se colocou à disposição das CADs e CDDs caso neces-
sitem de ajuda na organização dos Regimentos ou Estatutos, nas respectivas 
Dioceses.
 No domingo pela manhã, após a missa, o processo de formação 
prosseguiu, com os Diáconos Eduardo e Luciano. Eles falaram sobre o pro-
cesso sinodal da Escuta – “escutatória” – numa sociedade com difi culdade 
de parar para ouvir o outro. “Não fomos educados para escutar”, disse Edu-
ardo. O Diácono Luciano falou sobre a “escuta solidária” porque “temos 
necessidade de escutar, mas isso requer predisposição para ouvir”, disse.
 Por fi m, o Presidente da CRD, Diácono Otacílio Vieira de França, 
propôs, e foi aceita, a criação de um “Serviço de Animação Vocacional para 
o Diaconato Permanente”. Também foi escolhido o período para a próxima 
assembleia, sendo proposto o período de 20 a 22 de outubro de 2023, em 
local ainda a ser defi nido. Foram propostos dois locais: Camocim de São 
Félix, em Pernambuco, e Convento de Ipuarana, em Lagoa Seca, Paraíba.

Por: Diác. José Bezerra de Araújo - ENAC/CND

PAPA FRANCISCO ANUNCIOU QUE A XVI 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SÍNODO 
DOS BISPOS SE REALIZARÁ EM DUAS ETAPAS

 Etapa mundial do Sínodo terá um ano de intervalo: a pri-
meira de 4 a 29 de outubro de 2023, a segunda em outubro de 
2024. O Papa Francisco invocou a Constituição Apostólica Epis-
copalis Communio, que contempla esta possibilidade em seu ter-
ceiro artigo. Segundo presidente do Celam, com o anúncio Papa 
enfatiza mais o processo, do que o evento sinodal.
 Leia mais em: https://www.cnbb.org.br/papa-francisco-
anuncia-que-a-xvi-assembleia-geral-ordinaria-do-sinodo-dos-bis-
pos-se-realizara-em-duas-etapas/

Foto: Vatican-Media
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Estimados irmãos e irmãs, bom 
dia!

 O Evangelho da liturgia de hoje 
termina com uma pergunta preo-
cupada de Jesus: “Mas, quando o 
Filho do Homem voltar encontrará 
fé sobre a terra?” (Lc 18, 8). Como 
se dissesse: quando eu voltar no fi -
nal da história - mas, podemos pen-
sar, também agora, neste momento 
da vida - encontrarei alguma fé em 
vós, no vosso mundo? Trata-se de 
uma questão séria. Imaginemos que 

o Senhor venha hoje à terra: ele veria, infelizmente, tantas guerras, tanta 
pobreza e tantas desigualdades, e ao mesmo tempo grandes conquistas da 
tecnologia, meios modernos e pessoas sempre a correr, sem nunca parar; 
mas será que ele encontraria aqueles que lhe dedicam tempo e afeto, 
aqueles que o colocam em primeiro lugar? E sobretudo, perguntemo-nos: 
se o Senhor viesse hoje, o que encontraria ele em mim, na minha vida, no 
meu coração? Que prioridades na minha vida veria ele?
 Nós, muitas vezes, concentramo-nos em tantas coisas urgen-
tes, mas desnecessárias, ocupamo-nos e preocupamo-nos com muitas 
realidades secundárias; e talvez, sem nos darmos conta, negligenciamos 
o que mais importa e permitimos que o nosso amor por Deus arrefeça, 
arrefeça pouco a pouco. Hoje, Jesus oferece-nos o remédio para aquecer 
uma fé tíbia. E qual é o remédio? Oração. A oração é o remédio da fé, 
a restauradora da alma. Deve, no entanto, ser uma oração constante. Se 
tivermos de seguir uma cura para melhorar, é importante segui-la bem, 
tomar os medicamentos de forma correta e no momento estabelecido, 
com constância e regularidade. Em tudo na vida há uma necessidade 
disto. Pensemos numa planta que temos em casa: devemos nutri-la com 
constância todos os dias, não a podemos encharcar e depois deixá-la sem 
água durante semanas! Isto é válido para oração: não podemos viver ape-
nas de momentos fortes ou de encontros intensos de vez em quando e 

depois “entrar em hibernação”. A nossa fé secará. Precisamos da água 
diária da oração, precisamos de tempo dedicado a Deus, para que Ele 
possa entrar no nosso tempo, na nossa história; momentos constantes em 
que abrimos o nosso coração a Ele, para que Ele possa derramar amor, 
paz, alegria, força, esperança em nós todos os dias; isto é, alimentar a 
nossa fé.
 Por isso Jesus fala hoje aos seus discípulos - a todos, não ape-
nas a alguns! - “sobre a obrigação de orar sempre, sem desfalecer” (v. 
1). Mas pode-se objetar: “Mas como faço? Não vivo num convento, não 
tenho muito tempo para rezar”. Talvez uma prática espiritual sábia pos-
sa vir em auxílio desta difi culdade, que é verdadeira, que hoje está um 
pouco esquecida, que os nossos idosos, especialmente as nossas avós, 
conhecem bem: a das chamadas orações jaculatórias. O nome está um 
pouco desatualizado, mas a substância é boa. Do que se trata? Orações 
muito curtas, fáceis de memorizar, que podemos repetir frequentemente 
durante o dia, no decorrer de várias atividades, para fi carmos “sintoniza-
dos” com o Senhor. Tomemos alguns exemplos. Assim que acordamos, 
podemos dizer: “Senhor, agradeço-te e ofereço-te este dia”: esta é uma 
breve oração; depois, antes de uma atividade, podemos repetir: “Vem, 
Espírito Santo”; e entre uma coisa e outra podemos rezar assim: “Jesus, 
confi o em ti, Jesus, amo-te”. Pequenas orações, mas que nos mantêm 
em contacto com o Senhor. Quantas vezes enviamos “pequenas mensa-
gens” a pessoas que amamos! Façamo-lo também com o Senhor, para 
que o coração permaneça ligado a Ele. E não nos esqueçamos de ler as 
suas respostas. O Senhor responde, sempre. Onde as encontramos? No 
Evangelho, que   deve sempre estar à mão para ser aberto algumas vezes 
durante o dia, para receber uma Palavra de vida dirigida a nós.
 E voltemos àquele conselho que tantas vezes dei: tende con-
vosco um pequeno Evangelho, no bolso, na bolsa, e assim, quando ti-
verdes um minuto, abri-o e lede algo, e o Senhor responderá.
 Que a Virgem Maria, fi el na escuta, nos ensine a arte de rezar 
sempre, sem nos cansar. E por favor não vos esqueçais de rezar por mim. 
Bom almoço e até à vista!
* Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vati-
cana

ANGELUS - 16 DE OUTUBRO DE 2022

DIÁCONO DA ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE INAUGURA 
TENDA DO ENCONTRO “NAZARÉ”

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife (PE), Dom 
Limacêdo Antônio deu a bênção inaugural da Tenda do Encon-
tro “Nazaré”, idealizada pelo diácono Antonio Sebastião.

 A Tenda do Encontro Nazaré foi inaugurada no último dia 7 
de outubro de 2022, conforme estava previsto. A tenda fi ca localizada 
entre a rua João de Barros e o Viaduto Agamenon Magalhães, em Recife, 
Pernambuco. A inauguração foi feita pelo Bispo Auxiliar de Olinda e Re-
cife, Dom Limacêdo Antônio, que deu a bênção inaugural, e o Diácono 
Permanente Antônio Sebastião, idealizador da Tenda.
 O evento contou com a presença de parceiros desta caminhada, 
como o Movimento de Trabalhadores Cristãos ( MTC), o Grupo Espe-
rança do Coração, Rua do Bem, Movimento de Profi ssionais Cristãos 
(MPC), a Pastoral do Povo em Situação de Rua, Concílio de Cristandade, 
Além do Pão, Comunidade São Francisco (Salgadinho), Pró Criança, 
além da presença de pessoas da comunidade local, e uma boa represen-
tação da Tenda do Encontro  - Belém, situada na Ponte do Limoeiro. O 
momento celebrativo foi animado por Enildo e Aldir.
 No fi nal da celebração, foram servidas refeições e lanches para 
os participantes. “Em seguida, visitamos os arredores, levando refeição 
e água para outros irmãos e irmãs que se encontram em situação de vul-
nerabilidade social (dependência química), relatou o Diácono Antônio. 
(Foto cedida)

A primeira tenda, batizada de Belém, fi ca em área de mangue e foi criada pelo diácono Antônio Sebastião há cerca de uma ano e meio. Lá, as 
reuniões acontecem aos sábados. A nova tenda, de Nazaré, traz uma realidade diferente: é um ponto de paz em meio ao movimento dos carros 
que seguem pela Agamenom Magalhães, uma das principais avenidas da cidade.
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NOTA DE FALECIMENTO - DIÁCONO ANTENOR 
LOURENÇÃO

 A Diocese de Jundiaí 
(SP), a Comissão Diocesana dos 
Diáconos e a Paróquia Nossa 
Se-nhora Aparecida (Varjão-Jun-
diaí), comunicam, com pesar, o 
falecimento do Diácono Antenor 
Lourenção, ocorrido no dia 21 de 
outubro de 2022.
 Crentes na ressurreição 
e na vida eterna, pedimos que 
Deus acolha junto a mamãe do 
céu, este que foi um fi el servidor 
da Igreja.

 "Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé 
( II Timóteo 4,7)"
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRA-
SIL, consternada, externa aos familiares e ao Diaconado Diocesano de Jun-
diaí, as sentidas condolências e as orações. Descanse em Paz!

(Fonte: https://www.facebook.com/pnsaparecidajundiai)

NOTA DE FALECIMENTO - SRA. ANA MARIA DE 
OLIVEIRA DIAS

 A Comissão Regional 
dos Diáconos CRD Leste 3, cum-
pre o doloroso dever de comu-
nicar o falecimento da sra. Ana 
Maria de Oliveira Dias, esposa 
do diácono Manoel Fernandes, 
da Diocese de São Mateus (ES), 
ocorrido no dia 19 de outubro.
  Pedimos a 
Deus que a receba em Seu Reino 
Celestial, e conceda aos familiares 
e amigos o consolo nesta hora de 
dor e despedida, e que a Virgem 

Maria rogue por ela nesta hora derradeira.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRA-
SIL, externa ao caríssimo diácono Manoel e familiares as condolências e ora-
ções. Descanse em Paz!

NOTA DE FALECIMENTO - DIÁCONO SANTO 
DYONISIO PICOLO

 É com grande pesar que 
a Diocese de Jundiaí (SP) e a co-
munidade paroquial do Santuário 
Diocesano Nossa Senhora Apare-
cida comunicam o falecimento do 
Diácono Santo Dyonisio Picolo, 
ocorrido no dia 20 de outubro de 
2022.
 Nos unimos neste mo-
mento à toda a família Picolo, ao 
Diaconado da Diocese de Jundiaí 
e aos devotos da Mãe Aparecida 
para dividir a dor da saudade. 

Crentes na ressurreição e na vida eterna, pedimos que o bom Deus o acolha 
junto da Mãe Aparecida este, que foi um fi el servidor da Igreja.
 O velório aconteceu no Santuário Diocesano Nossa Senhora Apa-
recida, Vila Rami, Jundiaí. A missa de corpo presente foi celebrada às 14h30 
e o sepultamento às 17h no Cemitério Nossa Senhora do Desterro.
* Pastoral de Comunicação do Santuário Diocesano Nossa Senhora Apare-
cida de Jundiaí (SP)
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRA-
SIL externa aos familiares e ao Clero Diocesano de Jundiaí as sentidas con-
dolências e as sinceras orações. Descanse em paz!

NOTA DE FALECIMENTO - 
DIÁCONO GERALDO MAGELA

"Aguardo o Senhor, aguardo 
com toda a minha alma e espero 
na Sua palavra" (SL 130, 5)
 A Arquidiocese de 
Vitória (ES) e a Comissão Re-
gional de Diáconos Leste 3, com 
pesar, comunicam o falecimento 
do Diácono Permanente Geraldo 
Magela Peixoto. Há cerca de um 
ano o Diácono Geraldo vinha 
lutando bravamente contra um 
câncer no cérebro, vindo a falecer 
no dia 16 de outubro.

 Pedimos a Deus que o receba em Seu Reino Celestial, e conceda 
aos familiares e amigos o consolo nesta hora de dor e despedida, e que a Vir-
gem Maria rogue por ele nesta hora derradeira.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos externa aos 
familiares, amigos e ao Clero Arquidiocesano de Vitória (ES), as sentidas 
condolências e as orações. Descanse em Paz!

NOTA DE FALECIMENTO - DIÁCONO FLORENTINO 
VILSON BARBOSA XAVIER

         A Arquidi-
ocese de Pelotas (RS) 
comunica com pesar o 
falecimento do Diácono 
Florentino Vilson Bar-
bosa Xavier, ocorrido no 
dia 28 de setembro. 
  Deixa a 
esposa Zenira, fi lhos e 
netos. O velório ocorreu 
na capela da Funerária 

Ângelus Pax e o sepultamento no Cemitério São Francisco de Paula de 
Pelotas.
 Diácono Vilson foi ordenado no dia 17 de maio de 2014 e de-
sempenhou seu ministério na Paróquia São José Operário, no bairro Fra-
gata. 
      A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRASIL ex-
terna aos familiares e ao Clero Arquidiocesano as sentidas condolências e 
fervorosas orações.

Ouvi, ó Pai, as nossas preces: 
sede misericordioso para com vossos 
servos e serva, que chamastes deste 
mundo. Concedei-lhes a luz e a paz 
no convívio dos vossos santos e san-

tas. Por Cristo, nosso Senhor.


