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MARINALDO MINAS É ORDENADO DIÁCONO 
PERMANENTE NA DIOCESE DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM (ES)

 Foi ordenado Diácono Permanente, no dia 18 de novembro, pela im-
posição das mãos do bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andher-
son Franklin Lustosa de Souza, o candidato Marinaldo Minas. A missa solene  
aconteceu na Igreja de Nossa Senhora Aparecida em Gironda, Cachoeiro de 
Itapemirim, e foi concelebrada pelo pároco padre Ronaldo Borel, e vários pres-
bíteros. Participaram familiares do ordenado, diáconos, religiosas e fi éis das 
comunidades. 
 Dom Andherson destacou o dom do ministério diaconal: “A palavra 
Diácono signifi ca servidor, assim, o diaconato é a primeira das identifi cações 
com Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido”, Como minis-
tro de uma Igreja em saída, sirva com alegria, tanto a Deus como aos irmãos. 
Amparado por Deus, proceda de tal modo no exercício do ministério que possa 
reconhecê-lo, fecundá-lo pela graça sacramental como sacramento da caridade 
de Cristo aos pobres, aos excluídos, embora vá exercer muitas e diferentes fun-
ções”.
 “Hoje me sinto agradecido a Deus, porque, agora, compreendo essa 
Ordenação como uma resposta, à pergunta: O que posso fazer por Deus? Posso 
oferecer a ele, o pouco que sou, minha construção humana que passa por minha 
família, trabalho e fé... Então hoje, a palavra que me defi ne é gratidão”, comen-
tou Diácono Marinaldo. 
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRASIL 
acolhe com alegria o diácono Marinaldo na Família Diaconal Brasileira e saúda 
seus familiares e o Clero Diocesano.

Fontes: https://diocesecachoeiro.org.br/ - Diácono José Adilson Soares

NOVOS DIÁCONOS PERMANENTES PARA A 
DIOCESE DE UBERLÂNDIA (MG)

 O bispo diocesano de Uberlândia, dom Paulo Francisco Machado, 
presidiu as solenes Celebrações Eucarísticas, nos dias 12 e 19 de novembro, nas 
quais impôs as mãos e ordenou Diáconos Permanentes para a Igreja Diocesana.
 A primeira celebração ocorreu no Santuário Diocesano de Nossa 
Senhora Aparecida de Uberlância (MG), sendo ordenados os candidatos An-
derson Dias Gonçalves, Edson Alves de Oliveira, Elias Luiz Costa Filho, 
Elismar Aparecido Martins e Silva, Fabiano Alvarenga, Luciano Gomes 
Nunes, Marcelo Soares dos Santos, Rodrigo Pereira da Costa e Ronivaldo 
Dias da Rocha.
 No dia 19, a Celebração ocorreu na Paróquia Bom Jesus da Cana 
Verde em Araguari (MG), sendo ordenados os candidatos Carlos Alberto, Dal-
tro e Luiz Roberto, da cidade de Araguari, Forania São Paulo, e Alex e 
Waltemir, da cidade de Tupaciguara, Forania São Pedro.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRASIL 
parabeniza os neo diáconos, seus familiares, o Bispo Diocesano Dom Paulo 
Francisco e o Clero diocesano de Uberlândia (MG).

O envolvimento de nossos diáconos 
e esposas, os filhos, enfim, 

a família e outros irmãos e irmãs, nos ajudarão 
a encontrar um jeito novo de pensar 
e falar deste aspecto tão importante 

e comum a todos nós.
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente da CND/BRASIL
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Caríssimos irmãos diáconos e esposas, esperança e paz!
 Honra e Glória ao Deus de Jesus que renova todas as coisas!
 Celebramos no dia 02 de novembro a solenidade dos fiéis defuntos, sempre tomados de um sen-
timento de saudade de muitos entes queridos que marcaram nossas vidas e, que neste dia, dirigimos nossa 
homenagem, preces e orações a Deus, na esperança sempre renovada na ressurreição que há de vir. Nos 
últimos anos assistimos, por ocasião da pandemia, a partida para casa do Pai, de muitos irmãos diáconos, 
esposas, amigos, conhecidos e tantos outros irmãos que chegaram ao nosso conhecimento.
 Neste ano de 2022, já contabilizamos 33 irmãos diáconos falecidos, dois por Covid e outros 
trinta e um, devido a outras patologias. Muitos desses irmãos tive a oportunidade de acompanhar o estado 
de saúde, telefonando periodicamente à família e nos colocando à disposição para ajudar dentro das nos-
sas possibilidades. Hoje, em nossas celebrações, dediquemos uma atenção especial a estes irmãos e suas 
famílias, suplicando ao Senhor da vida, que renova todas as coisas, enxuga toda lágrima, para que alcancem 
a glória, graça e a misericórdia sem fim, no Cristo nossa Páscoa, nossa luz, que venceu a morte e subiu ao 
céu.
 Fechamos o mês de outubro com 4.634 diáconos inscritos na CND/BRASIL. Estamos nos 
aproximando de nossa meta que é filiar o maior número possível de diáconos em todo país, hoje, em torno 
de seis mil. Peço encarecidamente aos irmãos diáconos presidentes de Regionais e CDDs, que continuem 
se esmerando no sentido de alcançarmos este objetivo tão importante para nós e para a igreja.
 Os diáconos permanentes continuam em mais de 206 dioceses no país. É possível que esse 
quadro se altere ainda este ano. O número de ordenações previstas para este ano, está na casa dos 339 
diáconos, segundo as informações que nos chegaram até o presente momento. Todo e qualquer anúncio 
de ordenação em nossas dioceses, deverão ser comunicados  à CND/BRASIL, para o devido registro e 
outros encaminhamentos. Também participamos do 18º Congresso Eucarístico Nacional, em Recife (PE), 
representando os diáconos do Brasil. 
 Nossa Assembleia Geral Eletiva, prevista para 30 de março a 01 de abril de 2023, já está com o 
Edital publicado e logo enviaremos a Carta Convite com maiores informações. Façam chegar a todos os 
grupos, estas informações. Muitos irmãos diáconos reclamam que não estão recebendo notícias e outras 
informações. Acessem nosso site e redes sociais da CND/BRASIL. Continuamos à disposição de todos os 
irmãos.
 Com gratidão a todos,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente da CND/BRASIL 

“Pão em todas as mesas”. Este é o lema do 18º Congresso Eucarístico Nacional, 
realizado em Recife (PE).
 A Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil - CND/BRASIL, esteve representada 
pelo Presidente Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho) e outros diáconos. 
 "Faço um apelo a todos os irmãos diáconos para que coloquem nas intenções das 
celebrações este grande evento da nossa Igreja, que nos chama à unidade, à comunhão", 
escreveu o diácono Chiquinho enviada aos diáconos do Brasil.
Fotos: cedidas

CND REPRESENTADA NO 18º CONGRESSO EUCARÍSTICO 
NACIONAL NA ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE (PE)
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ARQUIDIOCESE DE NATAL (RN) TEM 17 NOVOS 
CANDIDATOS AO DIACONADO PERMANENTE

O Arcebispo Metropolitano de Natal (RN), Dom Jaime Vieira Rocha pre-
sidiu missa de instituição do Ministério de Leitor a 17 alunos da Escola Dia-
conal “Santo Estêvão”, da Arquidiocese de Natal, no dia 23 de novembro, 
às 17 horas, na Cripta da Catedral de Nossa Senhora da Apresentação. A 
Escola tem como Diretor o Diácono Edmar de Araújo Conrado. 
      A celebração contou com a presença de Padres, principalmente os páro-
cos das paróquias dos novos Leitores, Diáconos Permanentes, familiares 
e amigos. Foram instituídos no Ministério de Leitor os senhores: Aldair 
Evangelista Dantas, Aldemir Soares de Souza, Alex Sandro Bernardo 
Cavalcante, Aurino Luiz da Silva, Fabrício Lima Batista, Francisco 
Canindé da Silva, Francisco das Chagas Moura Cunha, Francisco 
Everaldo da Silva, Francisco Livanildo da Silva, Geraldo Silvino da 
Cunha, Ítalo Cristiano Nogueira Soares, Jammes Maxwell Soares de 
Andrade, José Carlos Celso da Silva, José Maria de Souza, Leônidas 
Fernandes da Silva, Mardônio Duarte de Matos e Zenilton Faustino 
de Freitas.
    No fi nal da celebração, o Diretor da Escola Diaconal Santo Estêvão, 
Diácono Edmar de Araújo usou da palavra para agradecer a todos e apresen-
tou ao Arcebispo a sua equipe de formação, constituída por ele e outros três 
diáconos permanentes: Jessé Alcântara Barbalho Lucas, Eduardo Bráulio 
Wanderley Neto e Paulo Tomás, e acrescentou: “Agora, esses 17 alunos 
da Escola Diaconal passam à condição de candidatos ao Diaconato Perma-
nente”, concluiu o Diácono Edmar.

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

RETIRO DE DIÁCONOS E ESPOSAS DA 
DIOCESE DE RIO BRANCO (AC)

Aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2022, o Retiro Canônico  Anual 
dos Diáconos Permanentes e respectivas esposas da Diocese de Rio Branco 
(AC) com o tema:"Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração".  

DIÁCONO NICOLAU COSTA DE 
CARVALHO COMEMORA JUBILEU DE 

OURO DE ORDENAÇÃO
 Em 19 de novembro de 2022, 
o Diácono Nicolau Costa de 
Carvalho celebrou seu Jubileu 
de Ouro Diaconal. Com 90 anos 
de vida o Diácono Nicolau, não 
consegue exercer o ministério, por 
causa de sua saúde debilitada.
 A história do diaconato per-
manente na Arquidiocese de 
Florianópolis se confunde com 
a do Diácono Nicolau, um dos 
primeiros diáconos. Dom Afonso 
Niehues, em consonância com a 
maioria do seu clero, constatou a 

grande ajuda que traria o ministério diaconal permanente às comuni-
dades paroquiais da Arquidiocese de Florianópolis. Enviou candidatos 
à Escola Diaconal Santo Estevão, de Viamão/RS.
 A Arquidiocese de Florianópolis agradece toda a dedicação 
do diaconato permanente nas paróquias e comunidades, especialmente 
ao Diácono Nicolau por seus 50 anos de ordenação diaconal.

Fonte: https://arquifl n.org.br/

ELEITA A NOVA DIRETORIA DA CDD 
DA DIOCESE DE JUNDIAÍ (SP)

 Foi realizada no dia 19 de novembro, às 09h, no Anfi teatro da 
Cúria Diocesana, a Assembleia da Comissão Diocesana dos Diáconos 
(CDD) da Diocese de Jundiaí (SP).
 A assembleia elegeu a nova diretoria da CDD que fi cou as-
sim composta:
* Diácono Carlos Alberto Cubero, reeleito Presidente;
* Diácono Vandelino Sampaio Monteiro, Vice-presidente;
* Diácono Thiago Alves, 1º Secretário;
* Diácono José dos Santos, 2º Secretário;
* Diácono Valdeci Florentino Santos, Tesoureiro.
 A Diretoria foi eleita para coordenar a CDD de Jundiaí no 
triênio 2023 a 2025, e a relação dos eleitos foi apresentada ao Bispo 
Diocesano Dom Arnaldo Carvalheiro Neto.
 Que São Lourenço, Diácono e Martir, interceda por por todos 
os diáconos.
Informação: Diácono Carlos Alberto Cubero - Diocese de Jundiaí (SP)
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NOTA DE FALECIMENTO - DIÁCONO JOSÉ 
GUARACI DE OLIVEIRA

 A Diocese de Ca-
choeiro de Itapemirim 
(ES), a Comissão Dio-
cesana dos Diáconos e a 
Paróquia Nossa Senhora 
da Penha de Castelo (ES), 
comunicam, com pesar, o 
falecimento do Diácono 
José Guaraci de Oliveira, 
ocorrido na tarde de 26 de 
outubro de 2022.
 Crentes na ressurreição 
e na vida eterna, pedimos 
que Deus acolha este nos-
so irmão que foi um fi el 
servidor da Igreja. "Para 

quem tem fé, a vida não é tirada, mas transformada"
 O velório do Diácono Guaraci aconteceu na Igreja Matriz da 
Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Castelo. A Missa de corpo presente foi 
celebrada às 10 do dia 27, presidida pelo padre Joselito Ramalho Nogueira, 
Vigário Geral da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, seguida do sepulta-
mento no Cemitério da Fazenda do Centro, em Castelo.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRA-
SIL, consternada, externa aos familiares e ao Diaconado Diocesano de Ca-
choeiro de Itapemirim, as sentidas condolências e as orações. Descanse em 
Paz!

FALECEU O DIÁCONO JOSÉ ANCHIETA 
RODRIGUES

 A Arquidiocese de Natal (RN), a Comissão Arquidiocesana dos 
Diáconos (CAD) e familiares, comunicaram o falecimento do Diácono José 
Anchieta Rodrigues, que exercia seu ministério na Paróquia de Santana e 
São Joaquim, de São José de Mipibu (RN), área da Grande Natal.
 Nascido em 9 de junho de 1937, tinha 85 anos de idade, tendo 
sido ordenado em 17 de dezembro de 1999. O Diácono José Anchieta se en-
contrava internado no Hospital Rio Grande no momento em que faleceu em 
consequência de complicações renais.
 O velório ocorreu no dia 01 de dezembro de 2022, às 15 horas, no 
Centro de Velório, no bairro de Lagoa Nova, Natal-RN, com missa exequial 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Jaime Vieira Rocha. Diáconos 
da Arquidiocese, familiares e amigos participaram da celebração. Há bastante 
tempo, em virtude da idade avançada e complicações do estado de saúde, o 
Diácono Anchieta estava emérito. (Foto cedida)

DIÁCONO É ELEITO PARA A ACADEMIA 
PARAIBANA DE LETRAS

 O diácono José Nunes da Costa, da Arquidiocese da Paraíba, foi 
eleito para ocupar a Cadeira nº 30 da Academia Paraibana de Letras, com 21 
votos dos 28 votantes, concorrendo dois candidatos. Jornalista, historiador, 
cronista e poeta, José Nunes foi ordenado diácono há 14 anos, e exerce suas 
atividades pastorais na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em João Pessoa.
 Natural de Serraria, Paraíba, nascido em 1954, casado, três fi lhos e 
quatro netos, é Oblato Beneditino do Mosteiro de São Bento, em Olinda (PE), 
e sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfi co Paraibano (IHGP), da Aca-
demia Cabedelense de Ciências, Artes e Letras Litorânea (ACCAL), da União 
Brasileira dos Escritores - Paraíba (UBE-PB) e da Associação Paraibana de 
Imprensa. Atua na Imprensa desde 1976, já publicou livros de poesia, história 
de sua cidade, ensaios biográfi cos e crônicas. (Foto cedida)

ELEITA EM ASSEMBLEIA A DIRETORIA 
DA CDD DA DIOCESE DE BORBA (AM)

      Ocorreu nos dias 15 e 16 de novembro de 2022, na Diocese de Borba 
(AM) a Assembleia formativa e eletiva dos Diáconos Permanentes. Esteve 
assessorando a Assembleia o Diácono Afonso de Oliveira Brito, da Arquidi-
ocese de Manaus (AM).
       A Assembleia também aprovou o Regimento Interno da Comissão Dio-
cesana dos Diáconos (CDD). Foi eleita a diretoria para o triênio 2023-2025:
* Presidente: Diácono Dorval de Almeida Carvalho 
* Vice: Diácono José Raimundo da Cruz Grana
* Secretário: Diácono João Paulo Marques Gonzaga
* Tesoureiro: Diácono José Carlos de Oliveira Farias 
* Relações Públicas: Diácono Domingos Sávio Saldanha Colares.

Colaboração: CDD da Diocese de Borba (AM)
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O Papa e o Advento: Deus se esconde nas situações mais comuns de nossa vida
 No dia 27 de novembro, domingo, 
começou o Advento, tempo litúrgico 
que nos prepara para o Natal. Fran-
cisco recordou no Angelus a "bela 
promessa que nos introduz no tempo 
do Advento: “Virá o teu Senhor”. Este 
é o fundamento da nossa esperança, é 
o que nos sustenta também nos mo-
mentos mais difíceis e dolorosos da 
nossa vida".

Mariangela Jaguraba - Vatican News

 O Papa Francisco rezou a oração 
mariana do Angelus, deste domingo 

(27/11), com os fi éis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Na alocução 
que precedeu a oração, o Pontífi ce recordou a bela promessa que nos in-
troduz no tempo do Advento: “Virá o teu Senhor”. Este é o fundamento da 
nossa esperança, é o que nos sustenta também nos momentos mais difíceis e 
dolorosos da nossa vida: Deus vem. Nunca nos esqueçamos disso! O Senhor 
vem sempre, nos visita, se faz próximo, e voltará no fi m dos tempos para nos 
acolher no seu abraço.

O Senhor inspira as nossas ações
 A seguir, o Papa fez as seguintes perguntas: “Como vem o Se-
nhor? Como reconhecê-lo e acolhê-lo?” Primeira pergunta: como o Senhor 
vem? Segundo Francisco, “muitas vezes ouvimos dizer que o Senhor está 
presente no nosso caminho, que nos acompanha e nos fala. Mas talvez, dis-
traídos como estamos por tantas coisas, esta verdade permanece para nós 
apenas teórica, ou imaginamos que o Senhor vem de maneira sensacional, 
talvez por meio de algum sinal prodigioso. Jesus diz que acontecerá “como 
nos dias de Noé”. E o que faziam nos dias de Noé? Simplesmente as coisas 
normais e cotidianas da vida: “Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em 
casamento”.
 Levemos em consideração isso: Deus está escondido em nossa 
vida, está sempre presente, está escondido nas situações mais comuns e or-
dinárias de nossa vida. Não vem em eventos extraordinários, mas nas coisas 

do dia-a-dia. O Senhor vem nas coisas do dia-a-dia, porque Ele está ali, se 
manifesta nas coisas de todos os dias. Ele está ali, no nosso trabalho quo-
tidiano, num encontro casual, no rosto de uma pessoa necessitada, mesmo 
quando enfrentamos dias que parecem cinzentos e monótonos, o Senhor está 
ali, nos chama, nos fala e inspira as nossas ações.

Perceber a presença de Deus na vida cotidiana
 Segunda pergunta: como reconhecer e acolher o Senhor? De acor-
do com Papa, “devemos estar acordados, atentos, vigilantes. Jesus nos ad-
verte: existe o perigo de não percebermos a sua vinda e estar despreparados 
para a sua visita”. Francisco disse que recordou “outras vezes o que Santo 
Agostinho dizia: “Temo o Senhor que passa”, ou seja, temo que Ele passe e 
eu não o reconheça! De fato, sobre aquelas pessoas do tempo de Noé, Jesus 
diz que elas comiam e bebiam “e nada perceberam, até que veio o dilúvio, e 
arrastou a todos”.
 Prestemos atenção nisso: não perceberam nada! Estavam ocupadas 
com suas coisas e não perceberam que o dilúvio estava para vir. De fato, Jesus 
diz que, quando Ele vier, “dois homens estarão trabalhando no campo: um 
será levado e o outro deixado”. Qual é a diferença? Em que sentido? Simples-
mente que um estava vigilante, esperava, capaz de perceber a presença de 
Deus na vida cotidiana; o outro, por outro lado, estava distraído, “sem com-
promisso”, como se fosse nada, e não percebeu nada.

Deixar-se chacoalhar pelo torpor
 “Neste Tempo do Advento deixemo-nos chacoalhar pelo nosso 
torpor e despertemo-nos do sono”, disse o Papa, convidando-nos a fazer as 
seguintes perguntas: “Estou consciente do que vivo? Estou atento? Estou 
acordado? Procuro reconhecer a presença de Deus nas situações cotidianas 
ou estou distraído e um pouco esmagado pelas coisas?”
 “Se não percebermos sua vinda hoje, também estaremos despre-
parados quando ele vier no fi m dos tempos. Irmãos e irmãs, permaneçamos 
vigilantes! Esperando que o Senhor venha, se aproxime de nós, porque Ele 
está aqui, espera. Prestemos atenção! Que a Virgem Santa, Mulher da ex-
pectativa, que percebeu a passagem de Deus na vida humilde e escondida de 
Nazaré e o acolheu em seu ventre, nos ajude neste caminho de estar atentos à 
espera do Senhor que está no meio de nós e passa”, concluiu Francisco.

ANO VOCACIONAL DO BRASIL/2023.
* Tema - Vocação: Graça e Missão 
* Lema – “Corações ardentes, pés a caminho”.
 Hoje participamos da reunião da Comissão Central do Ano Voca-
cional do Brasil, em modo virtual. Com a solenidade de Cristo Rei, deu-se 
início o Ano Vocacional, com inúmeras atividades e eventos direcionados 
para essa temática e, que, deverão continuar acontecendo, sempre focando 
em todas as vocações de modo geral.
 Estabelecer uma cultura vocacional é o grande desafi o a ser per-
seguido durante este tempo de graça, que nos proporcionará uma intensa 
programação em nossas dioceses e prelazias pelo país. Como já menciona-
mos em outros momentos, nossa participação é de suma importância nesta 
jornada vocacional. O envolvimento de nossos diáconos e esposas, os fi lhos, 
enfi m, a família e outros irmãos e irmãs, nos ajudarão a encontrar um jeito 
novo de pensar e falar deste aspecto tão importante e comum a todos nós.
 A avaliação positiva da abertura do Ano Vocacional em toda a 
Igreja, foi bastante destacado por todos os membros da Comissão, que re-
lataram muitas atividades e iniciativas que se concretizaram nestes dias, com 
objetivo de chamar a atenção para este evento grandioso da Igreja no Brasil. 
Agora é manter o foco; corações ardentes, pés a caminho!
 Uma programação de rádio já está defi nida mensalmente, para fa-
lar de vocação. Assim, cada organismo assumiu um determinado mês para 
dar a sua contribuição. Coube à CND o mês de abril/2023. Solicito à ENAC 
– Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica, e ENAP – Equipe Nacional de 

Assessoria de Comunicação, uma atenção toda especial no sentido de viabi-
lizar a nossa participação neste projeto. Informações adicionais quanto a for-
matação do programa, serão fornecidos em momento oportuno. O programa 
será gravado no mês anterior, março.
 Nosso Conselho Econômico e Fiscal, se reuniu em Blumenau 
(SC), se debruçando e apreciando toda a nossa movimentação contábil do 
último exercício e deste ano, também.
 Que o Senhor, Nosso Deus, nos abençoe a todos.
Com gratidão,
Diácono Francisco S. Pontes Filho
Presidente da CND/BRASIL 
Arquidiocese de Manaus (AM).

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CND/BRASIL SOBRE O ANO VOCACIONAL 2023
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NOTA DE FALECIMENTO - DIÁCONO OSIAS 
GERALDINO RODRIGUES

 Com grande pesar, a 
Diocese de Blumenau (SC) vem 
comunicar o falecimento do 
Diácono Permanente Osias Ge-
raldino Rodrigues, ocorrido no 
dia  07 de novembro de 2022.
 "Um homem de fé, que 
com uma força incrível lutou ao 
longo dos últimos anos contra 
uma doença cruel, mas mesmo 
em situação difícil sempre se 
manteve fi rme na fé nos dando 
um banho de ensinamentos. Saí-

mos destruídos dessa batalha, mas com certeza de sermos mais fortes. Peço 
um minuto de oração por ele", disseram os familiares.
 O velório ocorreu a partir das 08h na Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, com missa de corpo presente às 14h, e cerimônia de cre-
mação às 16h no Cemitério São José (Blumenau).
 Diácono Osias nasceu no dia 24 de junho de 1959. O falecido de-
ixa a esposa Eliana, 2 fi lhos, 1 nora e 2 netos. Seu compromisso pastoral/
ministerial era exercido na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 
 “Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um 
grão de trigo; mas se morre, então produz muito fruto” (cf. Jo 12,20-33)
 A Presidência da Comissão Nacional dos iáconos - CND/BRASIL, 
externa aos familiares e ao clero diocesano as sentidas condolências e as 
orações de conforto. Descanse em Paz!

NOTA DE FALECIMENTO: DIÁCONO JOSÉ 
CLAUDIO DA COSTA ALVES

A Diocese de Novo Hamburgo 
(RS), com pesar, comunica o fa-
lecimento do Diácono José Cláu-
dio da Costa Alves, no dia 04 de 
novembro, aos 69 anos de idade. 
Diácono José tinha 18 anos de 
ministério diaconal.
O velório aconteceu na igreja Ma-
triz da Paróquia São João Batista 
de Sapiranga (RS), e a missa de 
corpo presente às 15 horas, segui-
da de sepultamento no Cemitério 
Bom Fim, de Sapiranga.

 Dai-lhe, Senhor o descanso eterno, e a luz perpétua o ilumine. Des-
canse em paz. Amém.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos e a Presidência 
da Comissão Regional dos Diáconos Sul 3 externam suas orações e condolên-
cias para a família enlutada e ao Diaconado Diocesano de Novo Hamburgo.

NOTA DE FALECIMENTO: DIÁCONO VALMIR 
RODRIGUES DOS SANTOS

A Arquidiocese de Palmas (TO) co-
munica, com pesar, o falecimento do diácono 
VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS, ocorrido 
na noite desta segunda-feira, 14 de novembro, 
em acidente de carro. Diácono Valmir, que era 
Oficial de Justiça, estava cumprindo missão de 
trabalho quando ocorreu o fatal acidente.
 Dom Pedro Brito Guimarães, Arcebi-
spo de Palmas manifesta solidariedade à família 
enlutada na pessoa da esposa Abadia Maria 
Cunha Santos e seus filhos, bem como o corpo 

diaconal arquidiocesano. "A todos nossos sentimentos, condolências e pêsames, nos-
sas orações e esperança na feliz Páscoa da ressurreição do caríssimo diácono Valmir. 
Firmes na fé, solidários na esperança e irmanados no amor, permaneçamos unidos na 
mesma missão. Para amenizar as dores dos enlutados, a minha bênção", escreveu 
Dom Pedro Brito na sua mensagem.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRASIL tam-
bém enviou mensagem de solidariedade: 
 "Caríssimos irmãos diáconos e esposas, a paz do Ressuscitado! Recebi, 
a pouco, a comunicação da Páscoa da Ressurreição, de nosso irmão diácono Valmir 
Rodrigues dos Santos, Regional Norte lll, Arquidiocese de Palmas (TO), vítima de trágico 
acidente, na noite desta segunda-feira, 14 de novembro..
 À família, irmãos diáconos e esposas, amigos e demais comunitários, a 
nossa solidariedade, preces e orações, na certeza da ressurreição que há de vir". 

 Em Cristo, 
Diácono Francisco S. Pontes Filho, Presidente da CND/BRASIL,.

Foto: G1 - TV Anhanguera/Tocantins

NOTA DE FALECIMENTO - SENHORA SOELI 
TEREZINHA BROGNI FINK

 A Diocese de Rio do Sul 
(SC) comunica, com tristeza, 
o falecimento de Soeli Terez-
inha Brogni Fink, esposa do 
Diácono Permanente Ademir 
Gilson Fink.
‘Nascida na Cidade de Botu-
verá, no dia 09 de junho de 
1955, residia na Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, 
em Presidente Getúlio. Deixa 
o esposo e três fi lhos.
 Nossas orações e soli-
dariedade aos familiares e 
amigos!
 "Eis que Eu vim ó 
Deus, para fazer a Tua von-
tade!" (Hebreus 10,7)

 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRA-
SIL se solidariza com o caríssimo diácono Ademir, fi lhos e familiares. Des-
canse em paz!

CARTAZ DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE DE 
2023 - FRATERNIDADE E FOME


