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Sala para a CND em Brasilia é aprovada no encerramento da Reunião do Consultivo
 A reunião do Conselho Consultivo da Comissão Nacional dos
Diáconos, foi realizada nos dias 12 a 14 de março de 2020, no Centro Cul-
tural Missionário (CCM) de Brasilia (DF), com extensa pauta. Várias ausên-
cias de presidentes de Comissões Regionais dos Diáconos foram sentidas,
algumas justifi cadas, mas os presentes interagiram com propriedade com a
Presidência, fazendo com que a reunião fosse muito produtiva.
 O Presidente da CND, diácono Francisco Salvador Pontes Filho
presidiu a reunião, onde se destacou um clima de cortesia, solidariedade e
compromisso. Após a acolhida, os presidentes das CRDs apresentaram seus
relatórios, constando de número de diáconos, número de fi liados, número
de candidatos e dados das Escolas Diaconais. As difi culdades que mais so-
bressairam nesses relatórios foram: difi culdade de fi liação diaconal junto à
CND e de conscientização quanto às contribuições de 3% do Salário Mínimo,
repartidas entre as Comissões Diocesanas e Arquidiocesanas, Regionais e
CND.
 O Vice-presidente diácono Julio Cesar Bendinelli comunicou
o adiamento do Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas
Diaconais, por causa da pandemia de coronavírus que atinge o país. Mas
o tema e a programação desse Encontro, que será realizado em outubro de
2020, foram amplamente discutidos no plenário, após a apresentação feita
pelo coordenador da Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica (ENAP),
diácono José Gomes Batista, da CRD Nordeste 2, assessorado pelo diácono
Vinícius  Antonio Melo Sousa, da CRD Nordeste 1. As sugestões feitas pelo
plenário foram devidamente recolhidas pela ENAP que, em reun ião com a
Presidência, defi nirão os últimos detalhes.
 Outro ponto importante da pauta foi a exposição feita pelo diácono

Leandro Marcelino Santos, da CRD Sul 1, membro da Equipe Nacional de
Assessoria de Comunicação e responsável pelo novo site da CND. Diácono
Leandro falou das ferramentas que o site, lançado no dia 24 de novembro de
2029, Solenidade de Cristo Rei do Universo, oferece asos internautas, tais
como: facilidade de fi liação junto à CND, acesso administrativo aos presi-
dentes das CRDs para correções e confi rmações de diáconos fi liados, além
de moderno sistema de apresentação de notícias, fotos e vídeos.
 O presidente diácono Chiquinho apresentou a proposta de aluguel
de sala em imóvel da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
com opção contratual de compra. O tema foi discutido em plenário e aprova-
do por unanimidade. No sábado, 14, agora sob a presidência do diácono
Júlio, foram propostas e aprovadas duas campanhas para concretizar esse
objetivo, que consta das prioridades elencadas na Assembleia Eletiva de
2019 em Goiânia (GO). A primeira, priorizando os presidentes das CRDs e
Assessores, mas também outros colaboradores, corresponde à doação de no
mínimo R$50,00 por mês para ajudar no pagamento do aluguel da sede. A se-
gunda, com apoio do diaconado em geral e também, de empresários diáconos
ou leigos, doação espontânea para angariar fundos para a compra da sala para
a sede.
 O assessor presbiteral padre Silvio Roberto de Alcântara presidiu
a missa de encerramento na Capela do CCM, com a participação dos conse-
lheiros. Antes do encerramento, como confraternização, o diácono José
Durán y Durán, assessor da Presidência, declamou 3 poemas de sua autoria,
que farão parte de um novo livro. A bênção fi nal foi proferida pelo padre
Silvio Roberto.

De Brasília (DF), diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND

www.cnd.org.br
www.facebook.com/Comiss�o-Nacional-dos-Di�conos�rg�o


Caros irmãos diáconos e es-
posas!

Paz e bem.

 Por meio desta, quero
registrar meus agradecimen-
tos pelas manifestações de
carinho e apoio por ocasião
da passagem destes 17 anos
de ordenação diaconal. Como
sou grato a todos vocês que

partilham conosco deste ministério de serviço à nossa igreja!
 Cheguei de Brasília, depois de participar da reunião ampliada da
Comissão Nacional dos Diáconos - CND, onde apreciamos assunto de rele-
vância para a Comunidade Diaconal do Brasil. Que encontro maravilhoso e
participativo. O sonho acalentado por anos de termos um espaço em Brasília,
como sede da CND, já se vislumbra como possibilidade concreta e estamos
em tratativa com a CNBB para os ajustes necessários e de praxe que o assun-
to requer. Agradeço a CNBB, aos nossos bispos a atenção sempre amistosa

para conosco. Aliás, apoio que não nos tem faltado.
 Gratidão também, a todos os membros do nosso Conselho Con-
sultivo, as diversas Assessorias, Conselho Fiscal e Econômico, pelos gestos
de apoio e solidariedade que demonstram para com a nossa presidência. É
evidente que mais conquistas virão pela Graça de Deus e o empenho de todos
os diáconos e esposas de todo nosso país.
 A Deus todo agradecimento por estes dezessete anos de ministério,
juntamente com os meus irmãos diáconos do Regional Norte l e, de forma
especial, com os meus irmãos Armando Borges, Afonso Brito, nossas espo-
sas, e a condução fi rme no processo formativo de Padre Olindo Furlanetto,
quando fomos ordenados como os primeiros Diáconos Permanentes de nossa
amada Arquidiocese de Manaus.
 Estive em casa me recuperando de um forte resfriado em compa-
nhia da bela Cecília e meus amados fi lhos, e agora cumprindo o recolhimento
devido à pandemia do Coronavírus.

Com gratidão,

Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND
Manaus/AM.
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Diácono José Carlos Pascoal –
Diocese de Jundiaí
Integrante da ENAC/CND

 Ordenado Diácono
Permanente em 4 de dezembro
de 1998, tive a oportunidade de
participar da Assembleia Nacio-
nal Eletiva da CND de 2003 em
Itaici, Indaiatuba (SP), na qual
foi reeleito presidente o diácono
José Durá y Durán.
 O tema foi substan-
cioso, pois enfocou um dos pila-

res do ministério diaconal: a Caridade. Ali ouvi, pela primeira vez, sobre a
difi culdade de fi liação, da manutenção da Comissão Nacional, de cumprir
com os objetivos propostos pela Assembleia por falta de contribuição dos
diáconos às CDDs, CRDs e CND. E, também, da necessidade de termos um
espaço para chamar de sede.
 Em 2006, então secretário da CRD Sul 1, participei pela primeira
vez do Conselho Consultivo da CND em Brasília (DF). Nesse Conselho Con-
sultivo foram criadas a Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica (ENAP)
e Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação (ENAC), da qual passei a
fazer parte. Também fez parte da pauta a questão da fi liação, da contribuição
diaconal e manutenção dos organismos diaconais nas Arquidioceses, Dio-
ceses, Regionais e Nacional.
 Assim, sucessivamente, tenho participado das Assembleias Ele-
tivas e não eletivas, Formações, Congressos. Tem sido debatido também a
ajuda de custo ou pró-labore, ou côngruas para a sustentação do diácono e
sua família, em especial os aposentados, desempregados, subempregados,
que recebem parcos salários e, muitas vezes, não recebem ajuda de suas

paróquias e dioceses.
 Nesta última Assembleia Eletiva, realizada em abril de 2019 em
Goiânia (GO), a Assembleia elencou um rol de propostas, sugestões e com-
promissos para a nova diretoria, presidida pelo diácono Francisco Salvador
Pontes Filho. Destaque-se o objetivo de ter sede própria em Brasília, incen-
tivo à fi liação junto à CND e contribuição fi nanceira para os organismos dia-
conais.
 A história da CND precisa ser preservada. São muitos os docu-
mentos, fotos, informativos, acrescidos de materiais eletro-eletrônicos de co-
municação, que estão espalhados por vários locais do Brasil. Ex-presidentes
e diáconos ordenados há mais tempo, querem doar suas memórias e a CND
não tem como receber e guardar. Cito o meu exemplo, que estou arquivista
da CND, com muito material histórico sob minha guarda. Outros, esponta-
neamente, guardam materiais da CND em suas residências.
 Faço um apelo aos irmãos diáconos permanentes do Brasil:
formemos uma corrente, unamo-nos de verdade para cumprir os objetivos
preferenciais neste momento: somos aproximadamente 6.000 diáconos no
país e não temos nem 4 mil fi liados. É preciso conscientizar para mostrar que
formamos uma só família diaconal; várias Comissões Regionais dos Diáco-
nos não estão repassando as contribuições para a CND, sendo que, em alguns
casos, não recebem essas contribuições das Comissões Arquidiocesanas e
Diocesanas.
 Enfi m, as Campanhas de Doações para a CND, destacadas em
nosso site (www.cnd.org.br) e na página da CND no Facebook e em ou-
tras páginas diaconais revelam uma grande necessidade: termos nossa sede
própria. Num primeiro momento, a Presidência da CND está ultimando os
detalhes para aluguel de uma sala num imóvel da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), e há uma campanha de doação mensal de R$ 50,00
para pagamento do aluguel. Outra campanha é para arrecadar fundos para a
compra dessa sala, cujo contrato do aluguel antecipa a possibilidade. Essa
contribuição é espontânea, de qualquer valor.
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A partilha que nos faz crescer

Doações para o aluguel de sala para a CND em Brasília (DF)Colabore com a CND – Comissão Nacional dos Diáconos
 A Comissão Nacional dos Diáconos convida os Diáconos Perma-
nentes empresários ou autônomos, e empresários que apoiam o Diaconado
Permanente, a colaborarem com o organismo diaconal para a aquisição de
sede própria em Brasília (DF).
 Esse objetivo teve como ponto de partida a Assembleia Nacional
realizada em Goiânia (GO) em abril de 2019 e começa a tomar corpo. Por
isso, precisamos de toda ajuda possível.
 Para colaborar faça um depósito na conta poupança da CND:
* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
* Conta Poupança - Agência: 1041 - Operação: 013 - Conta: 19408-3
* Benefi ciário: Comissão Nacional dos Diáconos - CND
* CNPJ: 08.058.030/0001-60
 O comprovante de depósito pode ser enviado para doacoes@cnd.
org.br. Deus os abençoe!

 Conforme aprovado na Reunião Ampliada do Conselho Con-
sultivo da Comissão Nacional dos Diáconos – CND, o organismo dia-
conal alugará uma sala em prédio da CNBB em Brasília (DF), para ser a
sede da CND, até que surja a oportunidade de compra.
 Ficou acertado também que a Presidência da CND, as Presidên-
cias das Comissões Regionais dos Diáconos – CRDs, e as Equipes de
Assessoria contribuirão com o valor mínimo R$ 50,00, depositado na
conta poupança da CND. Fica aberta também a possibilidade de doação
dos demais diáconos, esposas e familiares de maneira geral.
 Dados bancários para depósito:
* Banco: Caixa Econômica Federal - Conta Poupança
* Agência: 1041 - Operação: 013 - Conta: 19408-3
* Em nome da Comissão Nacional dos Diáconos – CND
* CNPJ- 08.058.030/0001-60
 Atenciosamente,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente
Diácono Antonio Oliveira dos Santos, Tesoureiro

www.cnd.org.br
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 Edson Frizzo ordenado Diácono permanente na
Arquidiocese de Porto Alegre (RS)

 O leitor e acólito Edson Frizo, da Arquidiocese de Porto Alegre,
foi ordenado Diácono Permanente no dia 12 de março, pela imposição das
mãos de dom Darley Kummer, bispo auxiliar. Grande número de familiares,
diáconos e presbíteros participaram da solene Celebração Eucarística com
Ordenação.
 O diacono Edson é casado com Ivete Maria P. Frizzo, formado em
engenharia e teologia, com mestrado em ambas as graduações na PUCRS.
Durante o ano de 2019 foi acompanhado com pequenas orientações pelo vice-
cordenador arquidiocesano, diácono Diacono Walter Jr.

Colaboração: Diacono Walter J. Branchiers Jr.

SOBRE O ENCONTRO DE DIRETORES E
FORMADORES DE ESCOLAS DIACONAIS

 A Comissão Nacional dos Diáconos - CND, tem em sua agenda a
realização do Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas Dia-
conais, O mesmo estava programado para os dias 19 a 22 de maio de 2020 no
Centro Cultural Missionário - CCM, de Brasília (DF). Em virtude do surto de
Coronavírus, foi necessário adiaro mesmo. Confi ra abaixo a

NOTA DA PRESIDÊNCIA
 Em razão da pandemia do Coronavirus e tendo em conta as diver-
sas orientações sanitárias emanadas pelas autoridades, inclusive o Ministério
da Saúde, a Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND anunciou
na data de hoje o ADIAMENTO do Encontro de Diretores e Formadores das
Escolas Diaconais, programado inicialmente para maio próximo.
 O evento, que reunirá Diretores e Formadores de todo o Brasil,
agora será realizado de 06 a 09 de outubro, no mesmo local anteriormente
previsto, o Centro Cultural Missionário em Brasília - DF.
 Brasília, 12 de março de 2020
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente
Diácono Julio Cesar Bendinelli, Vice-presidente
Diácono José de Oliveira Cavalcante, Secretário
Diácono Antonio Oliveira dos Santos, Tesoureiro

Ordenados os 3 primeiros Diáconos da Diocese
de Alto Solimões (AM

Em solene Celebração Eucarística, presidida pelo bispo di-
ocesano Dom Afonso Zon Pereira, no dia 08 de março de 2020, às
19h, foram ordenados os primeiros Diáconos Permanentes da Dio-
cese do Alto Solimões (AM): Protásio Oliveira Garcia, Sebastião
Carvalho Nunes e Vilson Faba Cândido.
 A Celebração ocorreu na Igreja Matriz da Paróquia São Pe-
dro Apóstolo de Tonantins (AM), onde Dom Afonso impôs as mãos
e ordenou os acólitos e leitores, concelebrada pelos presbíteros da
Diocese, com presença de grande número de familiares e fi éis das
comunidades. Após a Celebração, foi servido um coquetel aos presen-
tes.

A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos –
CND, congratula-se com os novos diáconos, seus familiares, o
bispo diocesano dom Adolfo e as comunidades.

Ordenações diaconais na Diocese de Vacaria (RS)

 No dia 13 de março de 2020, a Diocese de Vacaria (RS),
celebrou solene Eucaristia na Catedral Nossa Senhora da Oliveira,
na qual o bispo diocesano dom Silvio Guteres Dutra impôs as mãos
e ordenou diáconos permanentes os acólitos Gabriel Lusiano Chedid,
Marcos Da Boit Suzin, Nelson Francisco Benvenutti e Renato Claro
de Lima.
 A missa foi concelebrada por presbíteros da Diocese, com
participação dos familiares dos ordenados, diáconos e candidatos que
serão ordenados ainda este ano. A Comissão Regional dos Diáconos
– CRD Sul 3 esteve representada pelo presidente diácono Flávio An-
tonio e tesoureiro diácono Carlos Ronei Duarte dos Santos. Ambos
são da Arquidiocese de Porto Alegre (RS).

Colaboração: Diácono Flávio Antonio.
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O Papa reza pelos que morreram por causa do coronavírus
 Na Missa na capela da Casa Santa
Marta, esta quarta-feira (18/03), Francisco
dirige uma oração especial pelos agentes
de saúde que morreram socorrendo os
doentes de coronavírus. Na homilia, re-
corda que Deus é sempre próximo de nós
e neste momento difícil nos pede para ser-
mos próximos uns dos outros.

VATICAN NEWS

 Francisco continua celebrando a
Missa na Casa Santa Marta, transmitida
via streaming, com o pensamento voltado
para aqueles que estão sofrendo por esta

epidemia de coronavírus. A intenção de oração esta quarta-feira (18/03) foi
para os que perderam a vida:
 “Rezemos hoje pelos defuntos, aqueles que por causa do vírus
perderam a vida; de modo especial, gostaria que rezássemos pelos agentes
de saúde que morreram estes dias. Deram a vida no serviço aos doentes”.
 Na homilia, comentando o Evangelho do dia, recordou que o nosso
Deus é um Deus próximo a seu povo e neste momento difícil nos pede para
estar próximos uns dos outros. A seguir, o texto da homilia transcrita pelo
Vatican News.
 O tema de ambas as leituras de hoje é a Lei. A Lei que Deus dá a
seu povo. A Lei que o Senhor quis dar-nos e que Jesus quis levá-la à máxima
perfeição. Mas tem uma coisa que chama a atenção: o modo em que Deus
dá a Lei. Diz Moisés: “De fato, qual grande nação tem deuses tão próximos
de si como está de nós o Senhor, nosso Deus, cada vez que O invocamos?”
O Senhor dá a Lei a seu povo com uma atitude de proximidade. Não são
prescrições de um governante, que pode estar distante, ou de um ditador…
Não: é a proximidade; e nós sabemos pela revelação que é uma proximidade
paterna, de pai, que acompanha o seu povo dando-lhe o dom da Lei. O Deus
próximo. “De fato, qual grande nação tem deuses tão próximos de si como
está de nós o Senhor, nosso Deus, cada vez que O invocamos?”
 O nosso Deus é o Deus da proximidade, é um Deus próximo, que
caminha com o seu povo. Aquela imagem no deserto, no Êxodo, a nuvem,
a coluna de fogo para proteger o povo: caminha com o seu povo. Não é um
Deus que deixa as prescrições escritas, “e segue adiante”. Faz as prescrições,
as escreve na pedra com as próprias mão, as dá a Moisés, as entrega a Moisés,
mas não deixa as prescrições e vai embora: caminha, é próximo. “Qual nação
tem um Deus tão próximo?” É a proximidade. O Nosso Deus é um Deus da
proximidade.
 E a primeira resposta do homem, nas primeiras páginas da Bíblia,
são duas atitudes de não proximidade. Nossa resposta é sempre distanciar-
nos, distanciamo-nos de Deus. Ele se faz próximo e nós nos distanciamos.
Aquelas duas primeiras páginas, a primeira atitude de Adão, com a mulher,
é esconder-se: escondem-se da proximidade de Deus, têm vergonha, porque
pecaram, e o pecado nos leva a esconder-nos, a não querer a proximidade. E
muitas vezes, a fazer uma teologia somente pensada “no juiz”, e por isso me
escondo: tenho medo.
 A segunda atitude, humana, à proposta desta proximidade de Deus
é matar. Matar o irmão. “Eu não sou o guardião de meu irmão”. Duas atitudes
que eliminam toda proximidade. O homem rejeita a proximidade de Deus,
ele quer ser dono das relações e a proximidade sempre traz consigo alguma
fraqueza. O “Deus próximo” se faz fraco, e quanto mais se faz próximo, mas
fraco parece. Quando vem até nós, a habitar conosco, se faz homem, um de
nós: se faz fraco e carrega a fraqueza até à morte e a morte mais cruel, a morte
dos assassinos, a morte dos maiores pecadores. A proximidade humilha Deus.
Ele se humilha para estar conosco, para caminhar conosco, para ajudar-nos.
 O “Deus próximo” nos fala de humildade. Não é um “grande
Deus”, aí... Não. É próximo. É de casa. E vemos isso em Jesus, Deus feito
homem, próximo a seus discípulos até à morte: os acompanha, os ensina, os
corrige com amor... Pensemos, por exemplo, na proximidade de Jesus aos

discípulos angustiados de Emaús: estavam angustiados, estavam derrotados e
Ele se aproxima lentamente, para fazer-lhes entender a mensagem de vida, de
ressurreição.
 O nosso Deus é próximo e pede a nós para ser próximos, um do
outro, a não distanciar-nos entre nós. E neste momento de crise pela pan-
demia que estamos vivendo, esta proximidade nos pede para ser ainda mais
manifestada, ainda mais vista. Nós não podemos, talvez, aproximar-nos fi si-
camente por medo do contágio, mas sim, despertar em nós uma atitude de
proximidade entre nós: com a oração, com a ajuda, tantos modos de proximi-
dade. E por qual motivo devemos ser próximos um do outro? Porque o nosso
Deus é próximo, quis acompanhar-nos na vida. É o Deus da proximidade. Por
isso, nós não somos pessoas isoladas: somos próximos, porque a herança que
recebemos do Senhor é a proximidade, ou seja, o gesto da proximidade.
 Peçamos ao Senhor a graça de ser próximos, um do outro; não
esconder-se um do outro; não lavar-se as mãos, como fez Caim, do pro-
blema do outro: não. Próximos. Proximidade. “De fato, qual grande nação
tem deuses tão próximos de si como está de nós o Senhor, nosso Deus, cada
vez que O invocamos?”

Ordenação Diácono Permanente do acólito Antelmo,
da etnia Ticuna

 A Diocese de Alto Solimões (AM), a etnia Ticuna e o Diaconado
da Amazônia viveram intensa alegria, emoção e fé neste domingo, 15 de
março de 2020, com a ordenação do acólito Antelmo Pereira Angelo.
 O bispo diocesano dom Adolfo Zon Pereira, SX, presidiu a solene
celebração eucarística na Igreja Matriz da Paróquia São Francisco de Assis,
de Belém do Solimões (AM), na qual proferiu a oração consecratória, impôs
as mãos e ordenou o primeiro diácono indígena, da etnia Ticuna. Conce-
lebraram Frei Paolo Braguini e o pároco padre Marcelo, com participação de
religiosos e religiosas, familiares do ordenado e comunidades indígenas.
 Diácono Antelmo participou do XIV Encontro Nacional de Dire-
tores e Formadores de Escolas Diaconais realizado em Salvador (BA) nos
dias 15 a 18 de maio de 2028. Falou das difi culdades de locomoção por meio
de barco para poder frequentar a Escola Diaconal, o estímulo na fé, o apoio
familiar e da comunidade. Neste 15 de março de 2020 vê o chamado voca-
cional diaconal se tornar realidade.
*Colaboração: Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, CND.
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 Nota de falecimento de Diácono Permanente - CRD NE 2
   Faleceu na madrugada do dia 18 de mar-
ço, no Hospital São Lucas de Natal (RN),
o diácono José Milton Lopes (diácono
Lopes). Com 86 anos de idade, exercia seu
ministério diaconal na Paróquia Sant’Ana
de Caicó (RN). A missa de corpo presente
foi celebrada na manhã do dia 19, às 08h,
na Catedral de Sant’Ana, seguida de se-
pultamento no cemitério local.
   Em nota, a Comissão Regional dos
Diáconos CRD Nordeste 2 e a Comissão
Nacional dos Diáconos – CND se soli-
darizaram com a família do Diácono José
Milton Lopes,”este servo de Deus que,
na sua vocação diaconal, prestou à Igreja
relevantes  serviços pastorais e sociais na
diocese, paróquia e comunidade. Nossa
gratidão e nosso reconhecimento”. Descanse em paz na casa do Pai!

Candidatos ao Diaconato Permanente recebem
Ministérios de Leitor e Acólito em Campina Grande (PB)

     Três Candidatos ao Diaconado Permanente da Diocese de Campina Grande-
PB, Gleydson Lopes, Maurício Nascimento e Wanderley Dantas, receberam
os ministérios de Leitor e Acólito, no dia 13 de março de 2020, na Catedral de
Nossa Senhora da Conceição. A Missa de instituição dos ministérios foi presidi-
da pelo Vigário Geral da Diocese, Pe. Luciano Guedes. “Com esses ministérios,
os três se preparam para o Diaconato Permanente”, explicou o Pe. Luciano, na
homilia que proferiu. “Que Deus vos converse e vos guarde com zelo e amor
neste novo passo”, concluiu o Padre Luciano.

Fonte/foto: https://diocesecg.org/

Inaugurada a Escola Diaconal São Lourenço
de Porto Alegre (RS)

     Com missa presidida pelo arcebispo
de Porto Alegre, dom Jaime Spengler,
foi inaugurada neste sábado, 14 de
março a Escola Diaconal São Lou-
renço, da Arquidiocese, que terá como
diretor padre José Flach. A Escola fun-
cionará no Seminário Maior “Nossa
Senhora da Conceição” de Viamão.
    O primeiro encontro contou com a
participação de 21 candidatos ao Dia-
conado Permanente, sendo 3 da Dio-
cese de Osório (RS). Vários diáconos,
esposas e familiares dos candidatos
prestigiaram o grande momento vo-
cacional diaconal. Esteve presente
também o presidente da Comissão Ar-
quidiocesana dos Diáconos, diácono
Márcio Rizibarcki.

Colaboração: Diácono Walter J.
Branchiers Jr.

 Dom Meinrad Francisco Merkel, CSSp, bispo diocesano de Hu-
maitá (AM), Regional Noroeste, impôs as mãos e ordenou Diáconos Per-
manentes os candidatos Alfredo Campos Mar e Ilídio Paes Chaves (na
foto, ainda sem as estolas, ladeados pelo bispo e presbíteros).
 A solene celebração eucarística com ordenação ocorreu no dia
1º de março de 2020, às 08h30, na Matriz de Nossa Senhora das Dores de
Manicoré. com pareticipação de familiares, do clero e de fi éis das Comuni-
dades.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza
os neo-diáconos, desejando frutífera missão.

Colaboração: Artur Amorim.

Diocese de Humaitá (AM) tem dois novos
diáconos permanentes

Adiado o 1º Colóquio Iberoamericano de Diáconos
por causa da pandemia de coronavírus

O 1º Colóquio Iberoamericano de
Diáconos, que seria realizado nos dias
18 a 22 de junho de 2020, em Santo
Domingo, República Dominicana,
foi adiado por causa da pandemia de
coronavírus que assola vários países
do mundo, tendo se iniciado na China.
Não há data prevista para o Colóquio.
A decisão foi tomada pela Equipe Cen-
tral, ouvindo os Diáconos Administra-
dores dos países membros do Grupo de
Diáconos Ibero-americanos.

 O Diácono Omar Armengol, Coordenador Geral emitiu nota co-
municando o adiamento. Leia abaixo, na íntegra.
 “Queridíssimos irmãos em Cristo, estamos muito preocupados
em vista do que está sucedendo no mundo, com a enfermidade e o vírus
chamado Coronavírus, e conosco que vamos ao Colóquio Iberoamericano
de Diáconos Permanentes de vários países onde este vírus chegou e traspas-
sou fronteiras. O Simpósio do CID na Alemanha também foi suspenso pela
mesma causa.
 Tomamos a decisão de suspender o I Colóquio Iberoamericano
de Diáconos Permanentes, a realizar-se de 18 a 22 de junho de 2020 em
Santo Domingo, República Dominicana. Informaremos a nova data. Este
comunicado ofi cial é para que se tomem as devidas decisões no caso, tais
como não adquirir passagens aéreas entre outras coisas.
 Agradecemos Sua Excelência Monsenhor Francisco Ozoria,
Arcebispo de Santo Domingo, Primado da América, seu beneplácito para
realizar tão grande encontro de diáconos permanentes. Muito obrigado ao
reverendíssimo Arcebispo e sua equipe de bispos e sacerdotes. Reprogra-
maremos quando passe esta emergência médica e lhe avisaremos da nova
data.
 O Espírito Santo está conosco. Abraços fraternos.
 Que Deus abençoe a todos.
Diácono Omar Armengol - Coordenador Geral


