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COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA DA CND/BRASIL SOBRE A ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA

“FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO NOVO 2023” AOS QUERIDOS IRMÃOS DIÁCONOS!
“Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um fi lho e lhe porá o nome de 

Emanuel”, porque Deus está conosco (Is 7,14).

 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND/BRA-
SIL) vem parabenizar todos os Diáconos, juntamente com suas famílias, 
neste período das Festas Natalinas e Ano Novo. O Natal é a celebração do 
mistério da presença de Deus entre nós. Deus, na plenitude dos tempos, fez-
se humano, exceto no pecado. Celebrar o Natal é acolher esta Boa Notícia 
de que Deus, além de nos ter dado a vida, enviou-nos seu próprio Filho, 
Jesus Cristo, para nos salvar. Jesus, nascido na pobreza e na simplicidade de 
Belém, é o Salvador, o Messias esperado, aquele que Deus Pai enviou para 
nos mostrar o caminho da vida, da santidade e da paz. Ele é a Luz do mundo, 
o Príncipe da paz. Ele é o grande presente que Deus deu à humanidade.
 Caríssimos irmãos diáconos, quando em nossas vidas e no nosso 
ministério diaconal escolhemos colaborar com os outros em vez de sermos 
autossufi cientes, escutar os outros mais do que falar de nós mesmos, cui-
dar dos outros em vez de nos fecharmos em nosso próprio conforto, com-
preender o outro, com paciência, servir ao invés de sermos servidos, nos 
tornamos pequenos testemunhos de Emanuel presente em nosso mundo. A 
nossa colaboração poderia ser maior, numa escolha diária a fazer, mas torna-
se justamente o caminho sagrado do Emanuel quando a fazemos muito bem 
sendo instrumento do amor de Deus na vida dos outros, principalmente dos 
pobres e excluídos da sociedade, pois a ternura divina, no mistério do Natal, 
signifi ca para todos os que creem em Jesus que Deus é fi el às suas promessas. 
E em Jesus elas se cumprem.
  Que a alegria do Natal comova nosso olhar e nos leve à solida-
riedade e ao compromisso com os menores e mais frágeis. Que a singeleza 
do presépio nos ilumine a viver a bondade de Deus que é misericórdia, que 
se fez carne humana para comover nosso olhar. Invocando as bênçãos de 
Nossa Senhora Aparecida e de São Lourenço, desejamos um FELIZ NATAL 
e abençoado ANO NOVO com saúde e paz.

Em união e prece, fraternalmente!

Manaus (AM), 24 de dezembro de 2022.

Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente da Comissão Nacional 
dos Diáconos - CND/BRASIL

XII ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA
Data – 30 e 31 de Março e 01 de abril de 2023

ELEIÇÕES CND 2023 - COMUNICADO
 Estamos nos aproximando da nossa XII Assembleia Geral Eletiva 
da Comissão Nacional dos Diáconos – CND/BRASIL, que, conforme consta 
no edital publicado em 26 de setembro de 2022, será realizada na cidade de 
Brasília (DF), nas dependências da Casa de Encontros Dom Luciano Mendes 
de Almeida, localizada na SGAN 905 Conj. C - 70790-050 - Brasília, DF, 
Fone: (61) 3274.3009 nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2023.
 Dentre os assuntos a serem tratados na referida Assembleia Geral 
está a eleição da Presidência que conduzirá os destinos da CND no período 
2023-2027.  Nesse sentido, LEMBRAMOS aos irmãos postulantes a algum 
dos cargos da Presidência da CND, vale dizer, presidente, vice-presidente, 
secretário, segundo secretário, tesoureiro e segundo tesoureiro, o que esta-
belece o Regulamento das Assembleias Gerais da Comissão Nacional dos 
Diáconos – CND em seu parágrafo 1º do artigo 44:
 “O postulante ao cargo da presidência da CND deve estar em pleno 
uso de ordem com seu respectivo Ordinário e esteja fi liado à CND (conforme 
o art. 6º). Ter no mínimo 5 anos de ordenação diaconal (art. 13 §3º). Com 
idade mínima de 35 anos (art. 13 §4º). O postulante deverá estar em dia com 
sua contribuição anual junto à CND (art. 25 §1º). Apresentando comprovação 
de depósito de sua contribuição anual na conta da CND. Apresentar anuência 
do Ordinário por escrito, após o que o postulante deverá ser apresentado pelo 

presidente do Regional que irá especifi car o cargo a que se propõe, cada re-
gional poderá apresentar somente um postulante a cada cargo da presidência 
(art. 19 §1º). Encaminhar currículo de no mínimo 500 caracteres e uma foto 
3x4. Toda essa documentação deverá ser enviada ao Presidente da CND, com 
3 meses de antecedência à Assembleia Eletiva.”
 Sendo assim, a documentação requerida acima aos postulantes 
deverá ser enviada até 30/12/2022 para o endereço do secretário Diácono 
Jose Oliveira Cavalcante (Diác. Cory), Rua Marieta Teixeira Mendes 313, 
Bairro Sossego – CEP 63107-075 - Crato-CE, com carimbo de postagem até 
o dia 30/12/2022.  Ou de preferência pelo e-mail – diaconocory@gmail.com.  
Também pode ser enviada pelo WhatsApp 88 9-9990.9000.
 O Conselho Consultivo acolherá os nomes dos postulantes pro-
postos (art. 44 §2º) e os nomes em conformidade serão homologados em 
reunião própria para esse fi m. Caso não haja indicação pelos regionais de 
postulantes para algum dos cargos da presidência a serem eleitos, o conselho 
consultivo indicará um dos presidentes de regional para completar a nomi-
nata, que será submetida à Assembleia (art. 44 §3°).
 Estamos à inteira disposição dos irmãos para esclarecer quaisquer 
dúvidas e prontos a providenciar os encaminhamentos necessários para re-
solver da melhor forma qualquer eventual questão sobre o tema.
 Brasília (DF), 15 de dezembro de 2022.
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente da CND
Diácono Jose Oliveira Cavalcante, Secretário da CND
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CND/BRASIL AOS DIÁCONOS E ESPOSAS DO BRASIL
 Caríssimos irmãos diáconos e esposas, saúde, esperança e paz!

 “Santifi cai nossa oferenda, Senhor!”

 Poucos dias nos separam do fi nal do ano de 2022. E que ano! Venho, mais uma vez, lembrar os 
irmãos diáconos a cerca de nossa anuidade deste ano. Temos verifi cado que muitos irmãos ainda não efetu-
aram o pagamento devido ao exercício que se encerra. Faço um apelo aos irmãos diáconos que estejam em 
condições fi nanceiras de fazê-lo, que o façam o quanto antes.
 Já no primeiro trimestre teremos nossa Assembleia Geral Eletiva e outras atividades e eventos que 
demandam recursos para realizá-los e esta tem sido a nossa grande preocupação no momento. Como é do 
conhecimento dos senhores diáconos, não recebemos nenhum tipo de ajuda fi nanceira, a não ser das ofertas 
em forma de anuidade e emissão de identidades diaconais.
 Neste particular, inscrições e emissão de carteiras, houve uma queda bastante signifi cativa nos 
últimos meses. Precisamos intensifi car a nossa campanha de inscrição dos diáconos na CND/BRASIL. Não é 
pelo valor que cada um contribui para emitir uma identidade diaconal, mas sim, pela necessidade que temos 
de atualizar nosso cadastro e dar as informações ofi ciais à instâncias superiores da igreja que nos solicitam 
essas informações.
 O valor da anuidade deste ano é de R$ 125,00. Com o aumento do salário mínimo, logo anunci-
aremos o valor da anuidade de 2023. Segue dados bancários para recolher a anuidade/2022, para os irmãos 
diáconos que ainda não o fi zeram, os demais, que já estão em dia, a nossa gratidão de sempre.
Caixa Econômica Federal
Ag.    1041
Op.    003
C/C.   217-9
R$.     125,00
CNPJ/PIX: 08.058.030/0001-60
 Nos envie cópia de seu depósito para controle de nossa tesouraria. Estamos sempre à disposição 
dos irmãos diáconos, para esclarecimentos ou dirimir quaisquer dúvidas neste sentido. Em nosso site, os 
senhores diáconos podem acompanhar os balancetes fi nanceiros mês a mês.
 Suplicamos que o Espírito Santo santifi que o vosso gesto concreto e solidário.
 Com gratidão por tudo,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente da CND/BRASIL
Arquidiocese de Manaus (AM)

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CND SOBRE ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO A DIÁCONOS E FAMILIARES
 Caríssimos irmãos diáconos e esposas, saúde e paz!
 Gostaria de retomar um assunto de grande relevância e que já tinha me manifestado em nossas 
reuniões ampliadas, acerca de um serviço de atendimento psicológico aos nossos irmãos diáconos e famili-
ares, que, de fato, estejam precisando de profi ssionais desta área.
 A ideia nasceu por ocasião da pandemia quando nos deparamos com inúmeros problemas mani-
festados por nossos irmãos diáconos e familiares que tiveram perdas inestimáveis, sequelas e outros prob-
lemas decorrentes da Covid-19, por ocasião da pandemia. Participei da elaboração e construção de um pro-
jeto inicial juntamente com os irmãos diáconos do Regional Leste lll, que, depois de um período de reuniões, 
deram início este atendimento na modalidade virtual no próprio regional. Atualmente, cinco profi ssionais, 
sendo três diáconos e dois leigos, se revezam no atendimento totalmente gratuito aos irmãos e irmãs. Agora, 
estamos disponibilizado este serviço para todo Brasil e colocando à disposição o contato do nosso irmão 
diácono e presidente do Regional Leste lll, Marcos José Resende, que coordena o projeto. 
* Contato: Diácono Marcos José Resende - Fone: (27) 99574-1761
Comissão Regional dos Diáconos Leste lll.
 Se você é da área da psicologia e gostaria de se colocar a disposição no serviço de atendimento 
aos irmãos e irmãs, faça contato o quanto antes para maiores informações e esclarecimentos sobre o projeto. 
Nossa vontade, enquanto Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRASIL, é que este serviço de apoio 
psicológico, chegue em todos os regionais para que possamos atingir um maior número de irmãos e irmãs, 
que sabidamente estão necessitados deste gesto solidário. Peço o empenho de todos para que façam chegar 
em todos os grupos de diáconos permanentes esta novidade.
 Saúdo a todos na fraternidade que nos une no Senhor Jesus.

Com gratidão,

Diácono Francisco S. Pontes Filho
Presidente da CND/BRASIL 
Arquidiocese de Manaus 
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COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS

ASSEMBLEIA ELETIVA DA CND 2023
* Tema - Vocação; Graça e Missão 
* Lema - Corações ardentes, pés a caminho – Lc, 24, 32-33 

CARTA CONVITE AOS DIÁCONOS DO BRASIL
De conformidade com o Art. 9, § 3º, do Estatuto da Comissão Nacional dos 
Diáconos, convocamos a realização da XII Assembleia Geral Eletiva da CND, 
que será realizada na cidade de Brasília (DF), nas dependências da Casa de 
Encontros Dom Luciano Mendes de Almeida, localizada na SGAN 905 Conj. 
C - 70790-050 - Brasília, DF, Fone: (61) 3274.3009, nos dias 30 e 31 de março 
e 01 de abril de 2023. 
 A Assembleia terá início no dia 30 de março, às 12 horas, com al-
moço, e sua conclusão no dia 01 de abril, às 12h, com o almoço. Serão tratados 
os seguintes temas e assuntos: 
• Relatório de atividades e prestação de contas da Presidência que conclui o seu 
mandato; 
• Eleição da Presidência que conduzirá os destinos da CND no período 
2023/2027; 
• Elaboração de metas para a nova Presidência. 
 Destacamos a importância da realização da Assembleia em vista do 
seu caráter Eletivo, formativo e informativo, congraçamento e convivência dos 
Diáconos das muitas regiões do Brasil. Poderão participar da Assembleia, com 
direito a voz, votar e ser votado: 
- 01 (um) diácono por Diocese que tenha diácono, preferencialmente o Coor-
denador da Comissão Diocesana (Art. 13º, § 1º), fi liado à CND e em dia com 
suas contribuições (Art. 6 e Art. 25, § 1º), sob a responsabilidade do Presi-
dente Regional. A Diocese que não preencher a vaga, a colocará à disposição da 
Comissão Regional, que remanejará dentro do mesmo Regional; 
- Os Presidentes das Comissões Regionais dos Diáconos; 
- Os membros da Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos; 
- Os membros das Assessorias (ENAP, ENAC, JURÍDICA) 
- Os membros titulares do Conselho Fiscal e Econômico 
- Os ex-Presidentes da CND, convidados; 
- Os inscritos aos cargos eletivos que não se enquadrem nas categorias acima. 
 Os Presidentes Regionais encaminharão as fi chas de inscrição, acom-
panhadas dos respectivos comprovantes de pagamentos da inscrição e hospeda-
gem, ao Secretário da Comissão Nacional dos Diáconos, Diácono José Oliveira 
Cavalcante (Diac. Cory), Rua Marieta Teixeira Mendes, 313 Bairro Sossego, 
CEP 63.107-075 - Crato-CE, ou pelo e-mail: diaconocory@gmail.com, até o dia 
15 de março de 2023. O valor da hospedagem durante a Assembleia e inscrição 
será de R$ 480,00 por diácono e o mesmo valor para os convidados (espo-
sas). O valor deverá ser depositado na conta nº 2.139-4, Operação 003, Caixa 
Econômica Federal, Ag. 1041. 
 Os postulantes aos cargos da presidência da CND deverão apresentar 
a documentação exigida até o dia 30 de dezembro de 2022. 
 Os que chegarem antes ou sair depois das datas da Assembleia, de-
verão acertar as despesas extras diretamente com a casa. O translado entre o 
Aeroporto e o local da Assembleia deverá ser providenciado pelos próprios par-
ticipantes. 
 A casa “Dom Luciano Mendes de Almeida” possui 200 acomodações 
sendo 100 apartamentos com duas camas cada. A preferência para ocupar os 
quartos será pela ordem de chegada das inscrições. Após os duzentos primeiros 
inscritos será disponibilizada acomodaçao no CCM. 
 Trazer apenas material de higiene pessoal. Os demais itens serão for-
necidos pela casa. Trazer Paramentos (túnica e estola), e Liturgia das Horas. 

Brasília (DF), 20 de dezembro de 2022. 

Diácono Francisco Salvador Pontes Filho 
Presidente da CND 

Diácono Jose Oliveira Cavalcante 
Secretário da CND

ORDENAÇÕES DIACONAIS NA DIOCESE 
DE TUBARÃO (SC)

No dia 18 de dezembro, na Diocese de Tubarão (SC) foram 
ordenados Diáconos Permanentes, os candidatos Fernando Mange-
ronio de Freitas, Nivaldo Pereira e Onesio José Silveira. A Missa 
solene com Ordenação Diaconal foi celebrada na Igreja Matriz da 
Paróquia São José Operário, no Bairro Ofi cinas, Tubarão (SC), presi-
dida por Dom Jacinto Inácio Flach, Bispo diocesano de Criciúma (SC) 
- a Diocese de Tubarão está vacante, com a transferência de seu bispo 
Dom João Francisco Salm para a Diocese de Novo Hamburgo (RS).
  Antes da benção fi nal o administrador diocesano, 
Padre Lino Brunel usou da palavra saudando à todos e agradeceu em 
nome da Diocese, o padre Valter Maurício Goedert, Diretor da Escola 
Diaconal São Francisco de Assis, de Florianópolis (SC), e todos os for-
madores. Citando os padres Sérgio Jeremias de Souza (Pároco) e Ro-
gério Ramos (Vigário) da Paróquia de Ofi cinas, agradeceu pelo empen-
ho e apoio na caminhada dos três novos diáconos, agradeceu também a 
Comissão Diocesana do Diaconado Permanente pelo apoio e acompa-
nhamento na formação dos candidatos, diáconos e esposas. Com muito 
carinho, agradeceu o sim de Dom Jacinto de estar na Diocese para as 
ordenações, por fi m, se dirigindo aos novos diáconos aco-lheu-os no 
Clero Diocesano, e como motivação para a caminhada destacou as pa-
lavras de São Paulo na segunda leitura do dia (São Paulo aos Romanos 
1, 1) "Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido 
para o Evangelho de Jesus Cristo".

Colaboração: Diácono Simão S. Ferreira – Diocese de Tubarão (SC)

No último dia 27 de novembro a Diocese de Tubarão (SC) 
ordenou mais um Diácono permanente, o candidato Arnaldo Men-
donça de Limas, casado com Carla Guedes Silveira de Limas e pai 
de dois fi lhos, Taiane e Arnaldo Junior.
 A Missa solene com Ordenação Diaconal foi celebrada na 
Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, no Bairro 
Magalhães, Laguna (SC), presidida por Dom João Francisco Salm, 
Bispo da Diocese de Novo Hamburgo (RS). Dom João foi Bispo da 
Diocese de Tubarão de 2012 até o início de 2022. A Celebração 
contou também com a presença de Padres, Diáconos, Religiosas, 
familiares do ordenando, lideranças pastorais e a comunidade.
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NOMEADA A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS 
DIÁCONOS DA DIOCESE DE COROATÁ (MA)

ORDENADOS OS PRIMEIROS DIÁCONOS 
NA DIOCESE DE VOTUPORANGA (SP)

 A noite de sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, na Diocese de Vo-
tuporanga (SP), foi marcada pela solene Celebração Eucarística com as pri-
meiras Ordenações Diaconais Permanentes.
 Fiéis se uniram em oração e louvor pela Ordenação Diaconal de 
Luiz Carlos de Lima, Edson Luiz Rocha e Sinval Jardinete. O bispo dio-
cesano dom Moacir Aparecido de Freitas presidiu a solene Eucaristia, na Ca-
tedral Nossa Senhora Aparecida, na qual impôs as mãos e ordenou os pri-
meiros diáconos permanentes da Diocese, que completa 6 anos, criada por 
desmembramento da Diocese de São José do Rio Preto (SP).
 O diácono Flávio Livotto, da Arquidiocese de Ribeirão Preto (SP), 
representou a Comissão Regional dos Diáconos - CRD Sul 1, da qual é Secre-
tário.

Fonte: PasCom de Nova Luzitânia / Diácono Flávio Livotto.

REABERTA A ESCOLA DIACONAL DA 
DIOCESE DE COLATINA (ES)

 O Bispo diocesano de Coroatá 
(MA), Dom Sebastião Bandeira Coê-
lho, fez publicar no dia 16 de dezembro 
de 2022, a nomeação da Presidência 
(Coordenação) da Comissão Diocesana 
dos Diáconos para os próximos 4 anos.
 Eis a equipe:
* Coordenador: Diácono Francisco de 
Assis Teixeira Costa (foto);
* Vice coordenador: Diácono Sergio 
Amorim Coelho;
* Secretário: Diácono Gilson da Con-
ceição Siiva;
* Tesoureiro: Diácono José Arnaldo 
de Castro Borges.
 As Presidências da Comissão Na-
cional dos Diáconos (CND/BRASIL)  
e da Comissão Regional dos Diáconos 

- CRD NE 5, parabenizam e acolhem na família diaconal brasileira os carís-
simos irmãos que assumem tão importante missão junto ao Diaconado Perma-
nente Diocesano de Coroatá.  

 Após um amplo processo de refl exão e escuta de suas forças vivas, 
a Diocese de Colatina (ES) promove a reabertura da Escola Diaconal São 
Filipe. Nas palavras de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, Bispo diocesa-
no, “ser diácono não é simples, pois pressupõe entrega, preparo, aceitação e 
muita maturidade na fé” (Orientações e normas para o diaconato da Diocese 
de Colatina, pág. 01, 30/11/22), e por isso mesmo há de se investir compatível 
energia e dedicação na formação desse ministro ordenado, para que ele seja 
de fato um refl exo do Cristo Servidor no meio da Igreja.
 Tomando como base as Diretrizes para o Diaconato Permanente 
da Igreja no Brasil (CNBB Doc. 96), bem como as Normas Fundamentais 
para a Formação dos Diáconos Permanentes da Congregação para a Educação 
Católica, a Diocese promoveu uma reformulação ampla, trazendo assim luzes 
e novos ares tanto para a estrutura pedagógica e metodológica, quanto para a 
preparação pastoral dos candidatos. Além disso foram melhor apresentados e 
bem defi nidos os critérios e pré-requisitos que os candidatos deverão apresen-
tar, para poderem ser indicados pelos respectivos párocos a participarem do 
processo de discernimento vocacional, o qual antecede o ingresso efetivo do 
candidato na Escola Diaconal.
 De maneira clara e estruturada a Diocese de Colatina estabeleceu 
margens e defi niu rotas seguras para o bom andamento da Escola Diaconal, 
bem como critérios e objetivos nas várias dimensões do processo formativo 
pelo qual deverão passar os candidatos. Em termos práticos, após o devido 
processo vocacional, os candidatos ingressarão na Escola para o chamado 
Curso Propedêutico (uma espécie de introdução). Durante o período de no 
mínimo um ano, além dos estudos, o aspirante ao diaconato receberá o acom-
panhamento da Equipe de Formadores da Escola Diaconal e de seu pároco, 
que acompanharão o seu desenvolvimento e supervisionarão continuamente 
o processo vocacional. Após o Propedêutico, àqueles que obtiverem a aprova-
ção da Equipe de Formadores da Escola Diaconal, serão encaminhados para 
um período Formativo de três anos, de modo a trabalhar as seguintes dimen-
sões: Espiritual, Intelectual, Eclesial-comunitária, Pastoral-missionário, Hu-
mano-afetiva.
 Essa louvável iniciativa de Dom Lauro certamente muito contri-
buirá no crescimento da Igreja Particular de Colatina, sobretudo na experiên-
cia e na disseminação da Caridade como expressão do Amor de Deus entre os 
homens.
 Que Nossa Senhora da Saúde derrame suas bênçãos sobre os for-
madores e colaboradores da Escola Diaconal São Felipe, bem como aos ho-
mens que a ela serão submetidos em preparação ao primeiro grau do ministé-
rio ordenado da Igreja.

Colaboração: Diáconos José Wander e Getúlio José Salles.

A PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (CND/BRASIL) 
DESEJA AOS DIÁCONOS, CANDIDATOS, ESPOSAS E FAMILIARES FELIZ 

MISSÃO EM 2023, REPLETA DAS BÊNÇÃOS DO ALTÍSSIMO, 
COM A INTERCESSÃO DA SANTA MÃE DE DEUS E DE SÃO LOURENÇO.
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NATAL 2022

Domingo, 25 de dezembro de 2022

Queridos irmãos e irmãs de Roma e 
do mundo inteiro, feliz Natal!
Que o Senhor Jesus, nascido da Vir-
gem Maria, traga a todos vós o amor 
de Deus, fonte de confi ança e esper-
ança, juntamente com o dom da paz, 
que os anjos anunciaram aos pastores 
de Belém: “Glória a Deus nas alturas 
e paz na terra aos homens do seu agra-
do” (Lc 2, 14).
Neste dia de festa, voltemos o olhar 

para Belém. O Senhor vem ao mundo numa gruta e é recostado numa man-
jedoura para os animais, porque os seus pais não conseguiram encontrar 
hospedagem, apesar de estar quase na hora de Maria dar à luz. Vem entre 
nós no silêncio e escuridão da noite, porque o Verbo de Deus não precisa 
de holofotes nem do clamor das vozes humanas. Ele mesmo é a Palavra que 
dá sentido à existência. Ele é a luz que ilumina o caminho. “O Verbo era a 
Luz verdadeira que, ao vir ao mundo – diz o Evangelho –, a todo o homem 
ilumina” (Jo 1, 9).
 Jesus nasce no meio de nós, é Deus-conosco. Vem para acompa-
nhar a nossa vida quotidiana, partilhar tudo conosco, alegrias e amarguras, 
esperanças e inquietações. Vem como menino indefeso. Nasce ao frio, pobre 
entre os pobres. Carecido de tudo, bate à porta do nosso coração para encon-
trar calor e abrigo.
 Como os pastores de Belém, deixemo-nos envolver pela luz e saia-
mos para ver o sinal que Deus nos deu. Vençamos o torpor do sono espiritual 
e as falsas imagens da festa que fazem esquecer Quem é o Festejado. Saiamos 
do tumulto que anestesia o coração induzindo-nos mais a preparar ornamen-
tações e prendas do que a contemplar o Evento: o Filho de Deus nascido para 
nós.
 Irmãos, irmãs, voltemo-nos para Belém, onde ressoa o primeiro 
choro do Príncipe da paz. Sim, porque Ele mesmo – Jesus – é a nossa paz: 
aquela paz que o mundo não se pode dar a si mesmo e Deus Pai concedeu-a 
à humanidade enviando o seu Filho ao mundo. São Leão Magno tem uma 
frase que, na sua concisão latina, bem resume a mensagem deste dia: “Natalis 
Domini, Natalis est pacis – o Natal do Senhor é o Natal da paz” (Sermão 26, 
5).
 Jesus Cristo é também o caminho da paz. Com a sua encarnação, 
paixão, morte e ressurreição, abriu a passagem de um mundo fechado, oprim-
ido pelas trevas da inimizade e da guerra, para um mundo aberto, livre para 
viver na fraternidade e na paz. Irmãos e irmãs, sigamos este caminho! Mas, 
para o podermos fazer, para sermos capazes de seguir os passos de Jesus, 
devemos despojar-nos dos pesos que nos enredam e bloqueiam.
 E quais são esses pesos? Que vem a ser este entulho que nos so-
brecarrega? Trata-se das mesmas paixões negativas que impediram o rei 
Herodes e a sua corte de reconhecer e acolher o nascimento de Jesus, isto 
é, o apego ao poder e ao dinheiro, o orgulho, a hipocrisia, a mentira. Estes 
pesos impedem de ir a Belém, excluem da graça do Natal e fecham o acesso 
ao caminho da paz. Na realidade, é com tristeza que devemos constatar como, 
enquanto nos é dado o Príncipe da paz, ventos de guerra continuam a soprar, 
gelados, sobre a humanidade.
 Se queremos que seja Natal, o Natal de Jesus e da paz, voltemos 
o olhar para Belém e fi xemo-lo no rosto do Menino que nasceu para nós! E, 
naquele rostinho inocente, reconheçamos o das crianças que, em todas as 
partes do mundo, anseiam pela paz. O nosso olhar se encha com os rostos 
dos irmãos e irmãs ucranianos que vivem este Natal na escuridão, ao frio ou 
longe das suas casas, devido à destruição causada por dez meses de guerra. 
O Senhor nos torne disponíveis e prontos para gestos concretos de solidarie-
dade a fi m de ajudar todos os que sofrem, e ilumine as mentes de quantos têm 

o poder de fazer calar as armas e pôr termo imediato a esta guerra insensata! 
Infelizmente, prefere-se ouvir outras razões, ditadas pelas lógicas do mundo. 
Mas a voz do Menino, quem a escuta?
 O nosso tempo vive uma grave carestia de paz também noutras 
regiões, noutros teatros desta terceira guerra mundial. Pensamos na Síria, a-
inda martirizada por um confl ito que passou para segundo plano, mas não 
terminou; e pensamos na Terra Santa, onde nos últimos meses aumentaram 
as violências e os confrontos, com mortos e feridos. Supliquemos ao Senhor 
para que lá, na terra que O viu nascer, retomem o diálogo e a aposta na confi -
ança mútua entre palestinenses e israelitas. Jesus Menino ampare as comuni-
dades cristãs que vivem em todo o Médio Oriente, para que se possa viver, em 
cada um daqueles países, a beleza da convivência fraterna entre pessoas que 
pertencem a crenças diferentes. De modo particular ajude o Líbano para que 
possa, fi nalmente, erguer-se com o apoio da Comunidade Internacional e com 
a força da fraternidade e da solidariedade. A luz de Cristo ilumine a região do 
Sahel, onde a convivência pacífi ca entre povos e tradições é transtornada por 
confrontos e violências. Encaminhe para uma trégua duradoura no Iémen e 
para a reconciliação no Myanmar e no Irão, para que cesse completamente o 
derramamento de sangue. E, no continente americano, inspire as autoridades 
políticas e todas as pessoas de boa vontade a trabalharem para pacifi car as 
tensões políticas e sociais que afetam vários países; penso de modo particular 
na população haitiana, que está a sofrer há tanto tempo.
 Neste dia, em que sabe bem encontrar-se ao redor da mesa re-
cheada, não desviemos o olhar de Belém – que signifi ca “casa do pão” – e 
pensemos nas pessoas que padecem fome, sobretudo as crianças, enquanto 
diariamente se desperdiçam quantidades imensas de alimentos e se gastam 
tantos recursos em armas. A guerra na Ucrânia agravou ainda mais a situa-
ção, deixando populações inteiras em risco de carestia, especialmente no A-
feganistão e nos países do Corno de África. Toda a guerra – bem o sabemos 
– provoca fome e serve-se do próprio alimento como arma, ao impedir a sua 
distribuição às populações já atribuladas. Neste dia, aprendendo com o Prín-
cipe da paz, empenhemo-nos todos – a começar pelos que têm responsabili-
dades políticas – para que o alimento seja só instrumento de paz. Enquanto 
saboreamos a alegria de nos reunirmos com os nossos, pensemos nas famílias 
mais atribuladas pela vida e naquelas que, neste tempo de crise económica, 
atravessam difi culdades por causa do desemprego e carecem do necessário 
para viver.
 Queridos irmãos e irmãs, hoje como há dois mil anos Jesus, a luz 
verdadeira, vem a um mundo achacado de indiferença – uma feia doença! 
– que não O acolhe (cf. Jo 1, 11); antes, rejeita-O como acontece a muitos es-
trangeiros, ou ignora-O como fazemos nós muitas vezes com os pobres. Hoje 
não nos esqueçamos dos numerosos deslocados e refugiados que batem à 
nossa porta à procura de conforto, calor e alimento. Não nos esqueçamos dos 
marginalizados, das pessoas sós, dos órfãos e dos idosos – a sabedoria dum 
povo – que correm o risco de acabar descartados, dos presos que olhamos 
apenas sob o prisma dos seus erros e não como seres humanos.
 Irmãos e irmãs, Belém mostra-nos a simplicidade de Deus, que 
Se revela, não aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos, a quantos têm o 
coração puro e aberto (cf. Mt 11, 25). Como os pastores, vamos também nós 
sem demora e deixemo-nos maravilhar pelo Evento incrível de Deus que Se 
faz homem para nossa salvação. Aquele que é fonte de todo o bem faz-Se po-
bre [1] e pede de esmola a nossa pobre humanidade. Deixemo-nos comover 
pelo amor de Deus e sigamos Jesus, que Se despojou da sua glória para nos 
tornar participantes da sua plenitude. [2]

Feliz Natal para todos!

[1] Cf. São Gregório Nazianzeno, Discurso 45.

[2] Cf. ibidem.
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FALECEU O DIÁCONO JOSÉ PEREIRA COELHO
      O Diácono George 
Castro, Presidente da 
Comissão Regional dos 
Diáconos do Regional 
Nordeste 5 (CRD NE4), 
comunicou o falecimento 
do Diácono José Pereira 
Coelho, da Diocese de 
Balsas, Maranhão, ocor-
rido na manhã de 15 de 
dezembro de 2022, na ci-
dade de Goiânia, Goiás, 
onde se encontrava. 

       Ordenado em 1º de julho de 2001, por Dom Franco Masserdotti, José 
Pereira Coelho tinha 81 anos. “Somos gratos pelos anos dedicados ao Senhor 
a serviço da Igreja no ministério diaconal. Que o Senhor da messe o recom-
pense dando-lhe o prêmio reservado aos servos bons e fi éis”, disse o Presi-
dente da CRD NE 5, ao   lamentar a morte do irmão no Ministério.
       O Diácono José Coelho foi o primeiro presidente da Comissão Regional 
dos Diáconos do NE5. “Externamos nossas condolências à família enlutada, 
ao Clero Diocesano e às comunidades nas quais o caríssimo diácono José 
Pereira Coelho exerceu seu ministério. Deus o cumulou de graças em sua vida 
terrena e oferece agora a recompensa eterna, em Jesus Cristo pelo Espírito 
Santo. Descanse em Paz”, concluiu o Diácono George Castro. O Presidente da 
Comissão Nacional dos Diáconos, Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, 
também enviou mensagem à Diocese de Balsas, em solidariedade à família, 
ao corpo diaconal e ao clero.
      O velório aconteceu na Igreja do Bom Jesus, em Balsas, no dia 16 de 
dezembro, seguido de sepultamento no Cemitério local. (Foto cedida)

FALECIMENTO DE DIÁCONO DE CARUARU (PE)
 A Diocese de Caruaru 
(PE), Regional Nordeste 2, comu-
nicou o falecimento do Diácono 
Severino Antônio da Silva, ocor-
rido no dia 12 de dezembro de 
2022, depois de um tempo de in-
ternação de 7 meses em hospital. 
 O presidente da 
Comissão Regional dos Diáconos 
Nordeste 2 (CRD NE2), Diácono 
Otacílio Vieira de França manifes-
tou sua solidariedade à família e 
ao corpo diaconal da Diocese de 

Caruaru. “Que ele descanse em paz na eternidade e receba a recompensa dos 
justos”, são os votos de todos.
 “A vida tem essas novidades, mas Jesus já nos advertiu, cuidai e 
orai. O nosso irmão Diácono Severino fez a sua preparação, sem dúvida. Para 
a sua família o nosso pesar e conte com as nossas orações”, disse o Diácono 
Otacílio, presidente da CRD NE2. (Foto cedida pela Diocese de Caruaru)

NOTA DE FALECIMENTO - SENHORA IRENE 
ROTTA FERNANDES

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
de Jardinópolis (SP), Arquidiocese 
de Ribeirão Preto (SP), manifesta seu 
profundo pesar pelo falecimento da 
querida Dona Irene Rotta Fernandes, 
aos 95 anos, na tarde de quarta-feira, 
dia 21 de dezembro.
 Dona Irene era viúva do saudoso 
diácono Geraldo Paixão Fernandes, e 
juntos, desempenharam diversos pa-
péis na evangelização da cidade de 
Jardinópolis com a Pastoral Familiar, 
no Lar São Vicente de Paulo e também 

na Capela dos Milagres, no Santuário Senhor Bom Jesus.
 Nossos sinceros sentimentos a toda família.
 O velório aconteceu na Igreja Matriz de Jardinópolis, a partir das 
18h, sendo que a celebração das Exéquias, seguida de sepultamento, ocorreu 
no dia 22, pela manhã.
 “Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ela vossa Luz!”
 Descanse em paz!
Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Jardinópolis (SP)

A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND/BRASIL) externa 
as sentidas condolências à família e à Comunidade Paroquial de Jardinópolis. 
Descanse em Paz!

Informações: Diácono Flávio Livotto - Arquidiocese de Ribeirão Preto (SP) 
- CRD Sul 1

DOM PAULO MACHADO ORDENA MAIS 
8 DIÁCONOS EM UBERLÂNDIA (MG)

 Encerrando o ciclo de Ordenações Diaconais Permanentes no ano 
de 2022, oito candidatos receberam  a Sagrada Ordem do Diaconado na Dio-
cese de Uberlândia (MG). 
 A solene Celebração, presidida pelo bispo diocesano Dom Paulo 
Francisco Machado, ocorreu no dia 03 de dezembro no Santuário Diocesano 
Nossa Senhora Aparecida em Uberlândia (MG).
 Foram ordenados:  Alberto Antonio Caixeta Rassi, Cláudio 
Marcelo da Silva, Dirceu de Souza, João Dantas Brito Júnior, José Carlos 
Viana Marques, Osvaldo de Oliveira, Randall Olivio Zuliani Resende e 
Roberto Carlos Rodrigues. (Informações: Alan Venâncio - ENAC/CND)

CDD DA DIOCESE DE BACABAL (MA

Em assembleia ralizada no dia 04 de dezembro, os diáconos permanentes da 
diocese de Bacabal (MA) elegeram a nova diretoria da Comissão Diocesana 
dos Diáconos - CDD. Foram eleitos: Presidente: Diácono Antônio Alves; 
Vice-presidente: Diácono Thiago de Sousa; 1° Secretário: Diácono Marcondes 
Cruz; 2° Secretário: Diácono Antônio Oliveira; 1° Tesoureiro: Diácono Deni-
val Marques; 2° Tesoureiro: Diácono Cecílio.


