
   

Veja mais novidades em nosso site: www.cnd.org.br
Facebook: www.facebook.com/diaconadobrasil

A XII ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA DA CND SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA (DF)
A COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS - CND/BRASIL, fará realizar nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2023 a 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. Terá início 
no dia 30 de março, às 12 h, com almoço, e sua conclusão no dia 01 de abril, às 12h, 
com o almoço. 
 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 responsa-bilidade 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 (CRDS); 
- Os membros da Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND); 
- 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. 
 A Presidência da CND/BRASIL solicita encarecidamente aos Presidentes das Comissões Regionais e Comissões (Arqui)Diocesanas dos 
Diáconos, agilização nas inscrições.

HOMOLOGADOS OS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA CND/
Convocados para reunião online realizada em 17 de janeiro de 2023, os membros do Conselho Consultivo da Comissão Nacional dos Diáconos ho-
mologaram as candidaturas inscritas para a XII Assembleia Geral eletiva que será realizada nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril em Brasília (DF).

CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA CND 2023-2027

Diác. Jose Oliveira Cavalcante (Cory) 
Presidente - CRD Nordeste 1 (Crato, CE)

Diác. Antônio Oliveira dos Santos 
Vice presidente - CRD Norte 3 
(Palmas, TO)

Diác. Leandro Marcelino Santos 
Secretário - CRD Sul 1 
(Mogi das Cruzes, SP)

Diác. Rosendir Guimarães de Sousa 
Tesoureiro - CRD Leste 2 (Uberlândia, 
MG)

Diác. Marcio Honório de Oliveira e Silva 
2º Secretário - CRD Leste 2 (B. Horizonte, MG)

Diác. Márcio Damião de Almeida 
2º Tesoureiro - CRD Noroeste (Rio Branco, AC)



   

02

Órgão Informativo da Comissão 
Nacional dos Diáconos - CND
Produzido por: ENAC - Equipe Nacional 
de Assessoria de Comunicação da CND

Site: www.cnd.org.br 
* E-mail: enac@cnd.org.br
* Facebook: www.facebook.com/diaco-
nadobrasil
* Instagran: comissao_nacional_diaco-
nos
* YouTube: https://www.youtube.
com/channel/UCnEbSOLElH__Ip-
VjlDeVQcQ

Mensagem  da  PresidênciaMensagem  da  Presidência

Publicação mensal - Ano XVII 
Nº 203 - Fevereiro de 2023

* Presidência:
- Presidente: Diác. Francisco S. Pontes Filho 
- Vice-presidente: Diác. Julio C.  Bendinelli
- Secretário: Diác. José de O. Cavalcanti
- Tesoureiro: Diác. Antonio O. dos Santos
* ENAC:
- Jornalista: Diác. José Bezerra de Araújo
Reg. Prof. 1210 DRT/RN - (84) 3208-5313 
Email: jba_82@hotmail.com
- Coordenador: Diác. José Carlos Pascoal
(11)958680970 - diacpascoal@uol.com.br
- Informática: Diác. Leandro Marcelino 
Santos - (11) 994922519
- Marketing Digital: Alan Venâncio - (31) 
994927766
- Contato com esposas: Fabiana Venâncio - 
(31) 991848715
- Agente: Diác. George Henrique dos Santos 
Castro - (98) 9 8827-2205 

Fevereiro - 2023

 “Quem segue Jesus é chamado a ser “sal da terra” e “luz do mundo”. Ser sal e luz na socie-
dade, eis o desafi o, também do diácono permanente!

 Caríssimos irmãos diáconos e esposas, meus amigos e minhas amigas, a paz de Jesus!
 Estamos a pouco mais de um mês do início de nossa Assembleia Geral eletiva, que acontecerá 
em Brasília, na Casa Dom Luciano Mendes de Almeida, no período de 30 de março a 01 de abril. Antes de 
tudo, gostaria de destacar a importância desta Assembleia Geral Eletiva, que acontece a cada quatro anos e 
que mobiliza nossos irmãos diáconos e esposas em todo país.
 Ter sempre presente os objetivos e fi nalidades da nossa Comissão de promover a fraternidade,    
vivência da comunhão diaconal nos âmbitos diocesano, regional e nacional, nos permitindo partilhar a vida 
e as experiências vividas em muitos ambientes desafi adores e, por vezes, hostis, enfrentados por nossos 
irmãos diáconos em nossas dioceses e prelazias. Tudo isso precisa ser devidamente partilhado. Toda essa 
gratuidade precisa ser contada! Ainda registramos um baixo número de inscritos e isto nos preocupa bas-
tante. Faço um apelo aos senhores diáconos presidentes de regional, de intensifi car contato com os demais 
diáconos do seu regional, no sentido de abreviar a inscrição e participação em nossa Assembleia.
 No dia 12 de fevereiro, tomou posse como bispo da Diocese de Parintins (AM), Dom José 
Albuquerque de Araújo. Será o primeiro bispo diocesano, amazonense de Manaus, a pastorear o rebanho 
do Senhor naquela Igreja Particular. Desejamos a Dom José Albuquerque de Araújo, um governo fecundo, 
calcado no testemunho da caridade, onde a casa e o coração estejam sempre abertos para acolher, aconse-
lhar, exortar e consolar sobretudo os mais pobres e necessitados de escuta e atenção. Lembro de Dom 
Helder Câmara ao exortar o seu clero: “O ministro ordenado é aquele que se deixa consumir pelo povo”. 
Que assim seja a sua entrega pelo povo de Parintins, minha terra, meu amor! A Comissão Nacional dos 
Diáconos do Brasil - CND/BRASIL, está e estará sempre à disposição para colaborar com as demandas de 
vossa diocese. Conte conosco!
 Recebi comunicado da Arquidiocese do Rio de Janeiro, dando conta de um episódio de violên-
cia no dia 06 de fevereiro, na Paróquia de São Jorge, no bairro de Quintino, quando um homem invadiu a 
igreja, depois de furtar um carro, vindo a fazer refém o nosso irmão diácono José Henrique Gonçalves Cor-
reia, que passa bem, embora a família se encontra bastante abalada. De imediato, fi z contato por telefone 
com nosso irmão Henrique, nos colocando à disposição da família para qualquer necessidade que houver. 
Vamos rezar por eles para que tudo fi que bem. Agradeço também a gentileza dos irmãos diáconos Zando-
nai e Adahil Morais, que presidem o Leste l pelo contato e informações por ocasião deste episódio triste e 
lamentável, que esperamos não se repetir. 
 Nosso querido bispo da Diocese de Rio Branco (AC), Regional Noroeste, Dom Joaquim Perti-
ñez encontra-se enfermo e internado em uma unidade de saúde de Rio Branco. Vamos colocar em nossas 
intenções, suplicando ao Senhor, Nosso Deus, pela sua pronta recuperação por Cristo Senhor Nosso. Nosso 
irmão diácono Benedito Fernandes Pereira, Regional Oeste ll, ainda se encontra na UTI de um hospital no 
município de Sorriso, sendo acompanhado pela família, que nos mantem em contato permanente. Rezemos 
por ele e sua família. Também o nosso irmão diácono Marinaldo Silva de Sousa, Regional Norte ll (Belém), 
continua tratamento em São Paulo e estamos acompanhando a sua recuperação. Rezemos por ele. Nosso 
irmão diácono Júlio Bendinelli, vice-presidente da CND/BRASIL, está bem, continuando o seu tratamento 
e logo estará conosco totalmente refeito e recuperado para continuar a missão. Outros irmãos diáconos 
estamos acompanhando à distância tendo em vista que já estão enfermos a mais tempo. Comuniquem a nós 
estas situações de enfermidades em seu regional.
 O Regional Nordeste lll, já tem seu novo presidente, o diácono Luciano Santana, que também é 
membro da nossa querida ENAP. Desejamos a ele e toda a equipe um bom trabalho com bastante entrega e 
dedicação no serviço aos irmãos diáconos do regional. Da mesma forma um agradecimento todo especial 
ao nosso irmão diácono Washington Santos Souza, que ao longo desse tempo conduziu o regional com bas-
tante solicitude, serenidade e seriedade. Sua presença e caminhada conosco sempre foi motivo de alegria e 
satisfação. Gratidão por tudo!
  Aconteceu neste último fi m de semana o retiro canônico dos nossos irmãos diáconos e esposas 
da Diocese de Humaitá (AM), Regional Noroeste, com o tema: “A espiritualidade do Avental”. Bom ver-
mos a dinâmica diaconal acontecendo em todo país, focando sempre a dimensão da formação permanente 
e o aprimoramento de outros aspectos fundamentais para um bom exercício do ministério diaconal. 
 Com o tema: Vocação Graça e Missão. “Corações ardentes, pés a caminho” (cf. Lc. 24. 32 - 33), 
o ano vocacional do Brasil, deverá ser uma prioridade para nós diáconos em todas as nossas atividades 
pastorais, nos eventos  e momentos fortes de iniciativa de nossas dioceses que vissem a promoção das 
vocações diversas e, em especial, a vocação do diácono Permanente.
 Nos deixemos iluminar por Jesus para podermos iluminar os outros com a prática de nossas boas 
ações, sempre na linha da humildade, simplicidade e discrição.
 Fiquemos em paz e que o Senhor Jesus nos acompanhe,

Diácono Francisco S. Pontes Filho
Presidente da CND/BRASIL
Arquidiocese de Manaus (AM)
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ORDENADOS 11 DIÁCONOS NA ABERTURA DO 
ANO PASTORAL DA ARQUIDIOCESE

 DE BELO HORIZONTE (MG)

 Na celebração dos 102 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, o 
arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo presidiu Missa solene em que 11 
candidatos receberam o Sacramento da Ordem para o ministério do Diaconato 
Permanente. A solene Eucaristia ocorreu no sábado, dia 11 de fevereiro, às 
09h30 na Catedral Cristo Rei – Igreja-Mãe de Belo Horizonte (MG),
 Em sua homilia, dom Walmor lembra que a lógica humana, racio-
nal, tem limites. “Ela não basta. É indispensável, mas insufi ciente”. O Arce-
bispo sublinhou: “O Evangelho ensina que precisamos aprender a lógica de 
Deus. A lógica de Deus é a compaixão”. Sobre a missão dos diáconos perma-
nentes, dom Walmor apontou para a necessidade de se evangelizar as perif-
erias, formando líderes. Na abertura do Ano Pastoral da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, lembrou também sobre a missão da Igreja: “Estamos no coração do 
mundo para ensinar a lógica de Deus”.
 Foram ordenados Diáconos Permanentes: Argemiro Ferro Filho, 
Ednaldo Borges Laurindo, Eurides Rodrigues, Francisco de Assis Gomes, 
Joaquim Nogueira Barbosa, José Geraldo de Oliveira, Júlio César da 
Silva Araújo, Natanael Oliveira Costa, Paulo Henrique Gomes da Silva, 
Renato Maciel Madeira de Oliveira, Wilson Antônio Sabino Guilherme.

Fonte: https://arquidiocesebh.org.br/

DIÁCONO JOSÉ NUNES TOMA POSSE NA ACADEMIA 
PARAIBANA DE LETRAS

 Na noite de 9 de fevereiro, o Diácono e jornalista José Nunes da 
Costa, membro do clero da Arquidiocese da Paraíba, tomou posse na Aca-
demia Paraibana de Letras. Nunes ocupará a vaga deixada pelo imortal e tam-
bém jornalista Otávio Sitônio Pinto na cadeira de número 30. A cerimônia 
de posse aconteceu no Centro Cultural São Francisco, na presença de vários 
outros imortais, amigos e familiares do diácono. 
 Nunes tem uma vida inteira dedicada ao jornalismo e à igreja. São 
mais de 40 anos nas redações de alguns vários veículos de comunicação do 
Estado da Paraíba. Também é um grande pesquisador com foco em ensaios bi-
ográfi cos e escritor com diversas publicações, entre elas as quatro obras sobre 
o saudoso Dom Marcelo Pinto Carvalheira, e com mais uma em gestação, que 
vai trazer Dom Marcelo como homem místico, o beneditino. Vamos aguardar 
que certamente vem coisa boa por ai.
 * FonteRoberval Borba - https://arquidiocesepb.org.br/ 

CONVITE DE ORDENAÇÕES DIACONAIS DA 
DIOCESE DE ITABIRA/CORONEL FABRICIANO (MG)

 A Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano (MG), a Escola Diaconal São 
João Paulo II e os familiares dos ordenandos, convidam para a solene Celebração 
Eucarística na qual serão ordenados Diáconos Permanentes os candidatos: Albio 
Balbino de Souza Júnior, Allison Júnio Gomes, Bruno Luiz de Souza, Bruno 
Santos Malaquias, Ednaldo Vieira de Souza, Flácio Pena Pereira, Glemerson 
Pereira de Souza, Jairo Pereira Lage, João Paulo de Oliveira, Júlio Maria 
Abilio Ferreira, Marcone José da Silva Guedes, Nivaldo Inácio da Silva, Paulo 
Martins Barcelos, Reginaldo Caetano Amorim, Richard Nixon Vieira Simões, 
Tarcisio Pereira Sérgio e Waltair André Amaral. 
 A solene Celebração acontecerá no dia 25 de março de 2023, às 15h, 
no Santuário São Geraldo Majela em Itabira, presidida pelo bispo diocesano Dom 
Marco Aurélio Gubiotti. "Pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros" (Gl 
5,13)

DIÁCONO E FAMÍLIA EM MISSÃO NO PARÁ
A convite do Bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Dom Luiz 
Fernando Lisboa, CP, o diácono Carlos G. Caldonho Nascimento, jun-
tamente com sua esposa Lourdes Ofrante Nascimento e a fi lha Letícia 
Ofrante Nascimento, foi enviado em missão para a Diocese-irmã Santíssima 
Conceição do Araguaia (PA), cujo bispo diocesano é Dom Dominique Marie 
Jean Denis You.
 O envio da família diaconal ocorreu no dia 28 de dezembro de 2022 
para uma missão durante o mês de janeiro de 2023 na Paróquia Nossa Senhora 
das Graças em Redenção, cujo pároco é o padre Helder Salvador. O Diácono 
Carlos assumiu um calendário de atividades pastorais, visitas às comunidades 
urbanas e do interior, formações junto aos setores, como também se reunindo 
com os vocacionados ao diaconato permanente da Diocese de Conceição.
 “Foi um tempo oportuno em missão e vocação, junto com a família, 
abrindo o ano vocacional de 2023 com essa experiência e oportunidade de 
conhecer novas realidades de nossa Igreja. Somos gratos a Deus pela opor-
tunidade a nós confi ada e ao nosso Bispo diocesano Dom Luiz Fernando, que 
proporcionou essa experiência”, disse o diácono Carlos.

Colaboração: Diácono José Adilson - CRD Leste 3
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Diáconos e esposas da Diocese de Guarabira (PB) 
realizaram encontro

 Os Diáconos Permanentes e respectivas esposas da Diocese de 
Guarabira (PB), CRD Nordeste 2, realizaram encontro anual no dia 29 de 
janeiro de 2023. “A nossa gratidão eterna a Deus pelo encontro anual dos 
diáconos permanentes da Diocese de Guarabira (PB), ocorrido na Casa do 
Clero, paróquia Nossa Senhora do Livramento em Bananeiras (PB)”, agra-
dece o Diácono Severino, que preside a CDD. Os diáconos e esposas foram 
acolhidos pelo Padre Arimatéia, coordenador da Casa do Clero, que deu apoio 
irrestrito para que esse evento acontecesse.
 O tema do encontro foi " Igreja Sinodal", uma igreja em saída, 
coordenado pelo o diácono Geraldo Leite. Um gesto concreto foi assumido 
pelo novo orientador espiritual, padre Kleber Rodrigues de, juntamente com 
o presidente da CDD da Diocese de Guarabira, visitar a família de cada diáco-
no, construindo assim uma relação maior de fraternidade, comunhão e de uma 
igreja em saída.
 Além das esposas dos Diáconos, também estavam presentes as 
viúvas dos Diáconos Lázaro e Belarmino. “A presença de nossas esposas foi 
uma confi rmação maior de que elas, realmente, são muito importantes e es-
peciais no nosso ministério diaconal”, concluiu o Diácono Antônio Severino 
Fernandes. (Foto cedida)

 ELEITA NOVA PRESIDÊNCIA DA CRD NORDESTE 3
     Nos dias 03 e 04 de fevereiro, em Feira de Santana (BA), a Comissão 
Regional dos Diáconos NE 3 (Bahia e Sergipe) se reuniu com os Diáconos 
representantes de algumas dioceses e realizou a Assembleia Eletiva da nova 
presidência para o quadriênio 2023 a 2026. A assembleia se realizou tendo 
como refl exão a caminhada dos diáconos, as alegrias e os desafi os da missão, 
iluminados pelo tema da Sinodalidade e do Ano Vocacional. Dom Hélio 
Pereira dos Santos, Bispo diocesano de Serrinha e referencial para os Diáco-
nos do Regional, acompanhou a Assembleia e presidiu a Eucaristia. 
     Foram eleitos: Presidente: Diácono Luciano Santana (Arquidiocese de 
Vitória da Conquista); Vice-presidente: Diácono Marcilio Bispo Filho (Ar-
quidiocese de Feira de Santana); 1° Secretário: Diácono  Reinan Santo (Dio-
cese de Ilhéus); 2° Secretário: Diácono João Carlos de Souza (Arquidiocese 
de Feira de Santana); Tesoureiro: Diácono Washington Sousa (Arquidiocese 
de Salvador); 2° Tesoureiro: Diácono José Ferreira (Diocese de Camaçari).
      Foram eleitos também os membros do Conselho Fiscal: Titulares: Diácono 
Davi Cirilo de Jesus (Diocese de Camaçari), Diácono João Antônio Barros 
(Arquidiocese de Feira de Santana) e Diácono Carlos Augusto Barbosa.
Suplentes: Diácono Luiz Gonzaga Ferreira (Arquidiocese de  Feira de San-
tana), Diácono José Carlos dos Santos (Diocese de Camaçari) e Diácono Val-
fredo Alves Fonseca (Arquidiocese de Feira de Santana).

Colaboração: Diácono Luciano Santana - CRD Nordeste 3

RETIRO DE DIÁCONOS, CANDIDATOS E 
ESPOSAS DA DIOCESE DE HUMAITÁ (AM)

     Aconteceu nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro de 2023, o Retiro Diocesano 
dos Diáconos Permanentes e Esposas, Candidatos ao Diaconado e Esposas da 
Diocese de Humaitá (AM), Comissão Regional dos Diáconos Noroeste, com 
o Tema: "A Espiritualidade do Avental". Houve partilha, formação, testemu-
nhos e estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo João.
     O Assessor do Retiro foi o Padre Filip Cromheecke, da Arquidiocese de 
Porto Velho (RO), com orientação do Bispo diocesano Dom Antônio Fonti-
nelli. No domingo às 6h15, foi celebrada Missa no Salão Dom José.  Após a 
homilia foi feito o Lava-Pés dos fi éis, assim colocando em prática o tema do 
Retiro,  um momento de Fé, Humildade, Serviço e Despojamento dos Diáco-
nos Permanentes e candidatos ao Diaconato, vivendo a Cena de Jesus Cristo 
lavando os pés dos Discípulos na Quinta feira Santa. 
* Com informações do diácono Márcio Damião de Almeida, presidente da 
CRD Noroeste.

CANDIDATOS DA DIOCESE DE SÃO JOÃO DA BOA 
VISTA (SP) INICIAM O ÚLTIMO SEMESTRE

 Os 22 candidatos ao Diaconado Permanente da Escola Diaconal 
"Dom Tomás Vaquero", da Diocese de São João da Boa Vista (SP), iniciaram 
neste sábado, 04 de fevereiro, o último semestre de formação em vista da Or-
denação Diaconal.
 Os candidatos receberam a visita do bispo diocesano Dom José 
Carlos Brandão Cabral, que celebrou a Missa e exortou os candidatos. "Man-
tenham sempre os olhos fi xos em Jesus, sendo Sal e Luz no mundo. Não desa-
nimem", disse Dom José Carlos.
* Colaboração: Rodrigo Campos - secretário da Escola Diaconal e candidato 
ao Diaconado Permanente
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Papa no Sudão do Sul: deponhamos as armas do ódio, o amor muda a história
 “Em nome de Jesus, das suas 
Bem-aventuranças, deponhamos as 
armas do ódio e da vingança para em-
braçar a oração e a caridade. Apren-
damos a colocar nas feridas o sal do 
perdão, que causa ardida mas cura”. 
São palavras do Papa Francisco na 
Santa Missa no Mausoléu “John Ga-
rang” em Juba neste domingo, 5 de 
fevereiro

Jane Nogara - Vatican News

 No seu último dia de visita ao 
Sudão do Sul, o Papa celebrou a Santa 

Missa no Mausoléu de “John Garang” na manhã do domingo, 5 de fevereiro, 
na presença, segundo as autoridades locais de mais de 100 mil pessoas. Na 
sua homilia, o Papa Francisco recordou as palavras do Apóstolo Paulo à co-
munidade de Corinto quando disse: “Não me apresentei com o prestígio da 
linguagem ou da sabedoria, para vos anunciar o mistério de Deus. Julguei não 
dever saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo e, Este, crucifi cado” 
(1 Cor 2, 1-2). “A trepidação de Paulo”, disse o Papa, “é também a minha, 
ao encontrar-me aqui convosco em nome de Jesus Cristo, o Deus do amor, o 
Deus que realizou a paz através da sua cruz”. E disse: “Jesus conhece-vos e 
ama-vos; se permanecemos n’Ele, não devemos temer, porque, também para 
nós, cada cruz se há de transformar em ressurreição, cada tristeza em esper-
ança, cada lamento em dança”. “Por isso”, acrescentou, “quero deter-me nas 
palavras de vida que Jesus nosso Senhor nos dirigiu hoje no Evangelho: ‘Vós 
sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo’ (Mt 5, 13.14). Estas imagens, o 
que nos dizem a nós, discípulos de Jesus?
 “Em primeiro lugar, somos sal da terra”, observou o Papa, pois o 
sal “é o ingrediente invisível que dá gosto a tudo. Por isso mesmo, desde a 
antiguidade, foi visto como símbolo da sabedoria, uma virtude que não se vê, 
mas que dá gosto à vida e sem ela a existência torna-se insípida, sem sabor”. 
E o Papa questiona sobre a sabedoria que Jesus no fala afi rmando que ele 
usa esta imagem do sal imediatamente depois de ter proclamado aos seus 
discípulos as Bem-aventuranças: compreendemos assim que são elas o sal da 
vida do cristão. E pede a todos para que se recordem bem: “Se pusermos em 
prática as Bem-aventuranças, daremos bom gosto não apenas à nossa vida 
mas também à sociedade, ao país onde vivemos”
 “Além de dar sabor”, continuou, “o sal tem outra função, que 
era essencial no tempo de Cristo: conservar os alimentos para não se cor-
romperem estragando-se. Mas a Bíblia diz que havia um ‘alimento’, um 
bem essencial que se devia conservar antes de qualquer outro: a aliança com 
Deus”. Por conseguinte, o discípulo de Jesus, enquanto sal da terra, é teste-
munha da aliança que Ele realizou e nós celebramos em cada Missa: uma 
aliança nova, eterna, inquebrável. Prosseguindo sua homilia o Santo Padre 
disse aos presentes, “somos testemunhas desta maravilha”.
 “Nós, que somos sal da terra, estamos chamados a testemunhar a 
aliança com Deus na alegria, com gratidão, mostrando que somos pessoas 
capazes de criar laços de amizade, viver em fraternidade, impedir que prev-
aleçam a corrupção do mal, a patologia das divisões, a sujeira dos negócios 
iníquos, a praga da injustiça”
 E o Papa agradeceu a todos por serem o “sal da terra neste país”. 
Entretanto, continuou, “vendo tantas feridas, as violências que alimentam o 
veneno do ódio, a iniquidade que causa miséria e pobreza, poder-vos-ia pa-
recer que sois pequenos e impotentes”. E Francisco chamou a atenção sobre 
este ponto afi rmando: “Quando vos assaltar a tentação de vos sentirdes in-
adequados, procurai olhar para o sal e seus grãos minúsculos: é um pequeno 
ingrediente que, uma vez espalhado sobre a iguaria, desaparece, derrete-se, 
mas é justamente assim que dá sabor a todo o conteúdo”.
 “De igual modo nós cristãos, apesar de ser frágeis e pequenos, 
mesmo quando nos as nossas forças parecem insignifi cantes se comparadas 

com a grandeza dos problemas e a fúria cega da violência, podemos oferecer 
uma contribuição decisiva para mudar a história”. E sugere: “Comecemos 
precisamente do pouco, do essencial, daquilo que não aparece nos livros de 
história, mas muda a história: em nome de Jesus, das suas Bem-aventuranças, 
deponhamos as armas do ódio e da vingança para embraçar a oração e a 
caridade; superemos as antipatias e aversões que, com o passar do tempo, 
se tornaram crónicas e correm o risco de levar à contraposição de tribos e de 
etnias; aprendamos a colocar nas feridas o sal do perdão, que causa ardida 
mas cura.
 Depois Francisco passou à segunda imagem usada por Jesus: “Vós 
sois a luz do mundo”. Deus Pai enviou o seu Filho; é Ele a luz do mundo. 
Mas o próprio Jesus, luz do mundo, diz aos seus discípulos que também eles 
são luz do mundo. Isto signifi ca que nós, acolhendo a luz de Cristo, a luz que 
é Cristo, tornamo-nos luminosos, irradiamos a luz de Deus. “Irmãos e irmãs, 
o convite de Jesus para ser luz do mundo é claro: nós, seus discípulos, somos 
chamados a refulgir como uma cidade situada no alto, como um candelabro 
cuja chama não deve ser apagada”
 “A nós, pois, é-nos pedido para arder de amor”, prosseguiu Fran-
cisco, “não suceda que a nossa luz se apague, que desapareça da nossa vida 
o oxigênio da caridade, que as obras do mal tirem o ar puro ao nosso teste-
munho”. “Esta terra, tão bela e tão martirizada, precisa da luz que tem cada 
um de vós, ou melhor, da luz que cada um de vós é”
 Por fi m o Papa concluiu fazendo votos que que todos sejam o sal 
que se espalha e derrete generosamente para dar sabor ao Sudão do Sul com 
o gosto fraterno do Evangelho; serem comunidades cristãs luminosas que 
lancem uma luz benéfi ca sobre todos e mostrem que é belo e possível viver a 
gratuidade, ter esperança, construir todos juntos um futuro reconciliado”.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE DE 2023 
“DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER” 

(MT 14,16)
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NOTA DE FALECIMENTO - DIÁCONO 
MOACYR COSTA DOS SANTOS

O Diácono Permanente Moacyr Costa dos 
Santos, da Diocese de Caicó (RN) faleceu no dia 
29 de janeiro de 2023, aos 79 anos. Nascido aos 30 
de novembro de 1944, o Diácono Moacyr exercia 
seu ministério na Paróquia de Nossa Senhora do 
Ó, na cidade de Serra Negra do Norte (RN), onde 
residia. O velório aconteceu na Igreja Matriz, onde 
foi celebrada missa de corpo presente. O sepulta-
mento ocorreu às 16 horas do dia 30, no cemitério 
local.
 Ordenado em 10 de agosto de 2015, diáco-
no Moacyr sempre foi muito estimado pelo corpo 
diaconal da Diocese. Por meio da Paróquia Nossa 
Senhora do Ó, em Serra Negra do Norte, o Diácono 
Moacyr prestou relevantes serviços à Igreja de Nos-
so Senhor. Aos familiares e amigos apresentamos 

as nossas orações, ao mesmo tempo em que pedimos a Deus que conceda o 
descanso eterno ao nosso irmão, Diácono Moacyr.
 Também a Presidência da CND/BRASIL externa aos familiares e 
amigos as sentidas condolências. (Foto cedida)

NOTA DE FALECIMENTO - 
DIÁCONO CLAITON BORN ALVES

Faleceu no dia 8 de fevereiro, o diácono Claiton Born Alves, de 74 anos, 
em decorrência do Alzheimer e de complicações pulmonares. O diácono, or-
denado há 20 anos, na primeira turma da Escola Diocesana “Santo Estevão” 
servia atualmente na Paróquia Nossa do Perpétuo Socorro, de Ponta Grossa 
(PR).  O corpo foi velado na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, onde foi celebrada missa de corpo presente, presidida pelo 
bispo diocesano Dom Sergio Arthur Braschi, às 19 horas.
 Diácono Claiton foi ordenado em 19 de janeiro de 2003. “Meu pai 
foi um homem extremamente dedicado à família. Seus maiores princípios e 
legados foram de dedicação integral e total a vida matrimonial e família. Um 
fi lho exemplar e dedicado, amoroso, preocupado e zeloso, um marido cari-
nhoso e cuidadoso, que sempre abriu mão de suas próprias vontades em favor 
da esposa e fi lhos”, disse uma das fi lhas, Cassiana Tonon. 
 Diácono Claiton deixa a esposa, Margarida Tonon Alves, e os fi -
lhos Marcel, Marlon e Roseli. Depois da missa, o corpo seguiu para Pirai do 
Sul (PR), para velório e sepultamento.
 As Presidências da Comissão Nacional dos Diáconos e da Comissão 
Regional dos Diáconos Sul 2 (Paraná) externam aos familiares, amigos, pa-
roquianos e ao Diaconado Paranaense as sentidas condolências e as orações 
na certeza da Ressurreição.

*foto: Pascom Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro/PG 

NOTA DE FALECIMENTO - DIÁCONO UBIRAJARA 
DA SILVA RAMOS FILHO

     A Comissão Arquidiocesana dos Diáconos Permanentes da Arquidiocese 
de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ) e a Paróquia Divino Salvador de 
Piedade, Rio de Janeiro, comunicam com pesar o falecimento do Diácono 
Ubirajara da Silva Romos Filho, ocorrido no dia 08 de fevereiro de 2023.
      O velório ocorreu no dia 9, na Capela do Cemitério de Inhaúma, e a Missa 
de Corpo Presente foi celebrada às 15h, com sepultamento previsto para as 
16h. O diácono Ubirajara exercia seu ministério na Paróquia Divino Salvador.
      A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRASIL ex-
terna aos familiares, paroquianos e ao Diaconado Fluminense as sentidas con-
dolências e as orações na certeza da Ressurreição.

FALECEU DIÁCONO PERMANENTE DA 
ARQUIDIOCESE DE MACEIÓ (AL)

 A Arquidiocese de Maceió (AL) comunica com pesar, mas confi -
ante na ressurreição, o falecimento do diácono permanente Francisco Alves 
de Lima, ocorrido no dia 06 de fevereiro. O velório aconteceu na Igreja Matriz 
Senhor do Bonfi m e o sepultamento no Memorial Parque Maceió, no bairro do 
Benedito Bentes.
 Francisco Alves de Lima, 95 anos, viúvo, foi ordenado diácono per-
manente no dia 05 de junho de 1998, por dom Edvaldo Gonçalves Amaral, e 
exercia o ministério diaconal por quase 25 anos na Paróquia Senhor do Bon-
fi m, no bairro do Poço, em Maceió.
 O Arcebispo Metropolitano de Maceió, Dom Antônio Muniz Fer-
nandes, se solidarizou com a família e enviou suas condolências aos diáconos 
permanentes e aos fi éis da Paróquia Senhor do Bonfi m. A Arquidiocese de Ma-
ceió roga ao Bom Deus o descanso e felicidade eterna para o querido diácono 
Francisco Alves de Lima e pede que Nossa Senhora dos Prazeres o acolha na 
morada eterna.

Fonte: https://www.centenarioarqmaceio.com.br/noticias


