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ORDENADOS OS PRIMEIROS DIÁCONOS 
PERMANENTES DA DIOCESE DE PARANAVAÍ (PR)

 Foram ordenados Diáconos permanentes na noite de 20 de maio, 
os candidatos Aluízio Torres da Silva e Carlos Augusto Fogaça, na Ca-
tedral Maria Mãe da Igreja, em Paranavaí, com celebração presidida pelo 
bispo diocesano Dom Mário Spaki, com participação dos aspirantes ao 
diaconado permanente da Diocese.
 "É um novo tempo para a Diocese de Paranavaí" afi rmou Dom 
Mário, na homilia, ressaltando que "o diaconado fez parte da Igreja desde os 
seus inícios e que o diaconado se realiza no serviço aos irmãos, a exemplo 
de Cristo servo". Os neo Diáconos Aluízio e Carlos Augusto atuam há anos 
na comunidade da Catedral e agora, como ministros ordenados, poderão 
ajudar em outros serviços da Igreja. (Foto: Juliana Silva)

Fonte: https://www.facebook.com/diocesedeparanavai

COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NÃO ELETIVA

Tema: O Diaconado no Pensamento do Papa Francisco 
Lema:  “Apresentamo-nos como vossos servos, por causa de Jesus” (2 Cor 
4,5) 
Data: 8 a 10 de agosto de 2022 - Seminário Santo Afonso – Aparecida (SP)

CARTA CONVITE
 A Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil convida os Diá conos 
fi liados à  CND e em dia com as suas contribuições para a III Assembleia 
Geral não Eletiva da Comissã o Nacional dos Diá conos, que será  realizada no 
Seminá rio Redentorista Santo Afonso, em Aparecida (SP), nos dias 08 a 10 de 
agosto de 2022, com início à s 14 horas do dia 08. Check’in as 14h no dia 08/08 
e Check’out as 12h do dia 10/08.
 Serão tratados os seguintes temas e assuntos como pauta:
1- Alteração do art. 4º do Estatuto para incluir a celebração de convênios e 
benefícios em favor dos fi liados;
2- Proposta de alteração do art. 14 §4º para permitir a reeleição;
3- Alteração do art. 16 §1º do Estatuto para incluir a possibilidade fi rmar con-
vênios benefi centes, como atribuições do presidente.
Não será servido almoço na segunda feira dia 08, e as atividades da Assembleia 
terão início às 14h. As inscrições deverão ser enviadas para a Secretaria da 
CND até o dia 25 de julho de 2022 para o e-mail: diaconocory@gmail.com. O
 Local do Encontro e valor das diárias:
* Seminário Santo Afonso (130 pessoas) e Casa das Irmãs Mensageiras (60 
pessoas). Ambas as casas oferecem pensão completa: Café da manhã, almoço e 
jantar. Aqueles que fi carem na Casa das Irmãs Mensageiras e forem almoçar e 
jantar no Seminário terão que avisá-la para não prepararem as refeições.
* Valor por participante: 195,00 x 2 diárias = 390,00 (Somente para quem fi car 
no Seminário e Casa das Irmãs Mensageiras).
 O valor deverá ser pago antecipadamente através de depósito para a 
conta da CND: COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS
• Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 1041 - Oper.: 003 - Conta: 
217-9;
• Pix para: Comissão Nacional dos Diáconos - fi nanceiro@cnd.org.br, e en-
viar o comprovante para a Tesouraria da CND através do e-mail: antoniolivei-
ra1946@hotmail.com
 Como as acomodações no Seminário e na Casa das Irmãs comportam 
190 pessoas, havendo necessidades temos alguns hotéis perto do Seminário, 
neste caso os diáconos que optarem pelo Hotel serão responsáveis pelas despe-
sas.
 Para fazer sua inscrição Clique no link abaixo.
* https://forms.gle/edMQWH8ZcNV2AqYW9
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente da CND
Diácono José de Oliveira Cavalcanti - Secretário da CND

O can-
didato Wilson 
Nelson Lourega 
Rodrigues foi or-
denado Diácono 
permanente no dia 
24 de abril, Festa da 
Divina Misericór-
dia, por Dom 
Adimir Antonio 
Mazali, Bispo di-
ocesano de Erexim.
 Dom Adi-

mir, na homilia, destacou a liturgia do dia, começando pela origem e 
instituição da festa da Divina Misericórdia por São João Paulo II no ano 
2000, a partir dos relatos das experiências místicas de Santa Faustina 
Kowalska, religiosa polonesa.
 O Diácono Wilson expressou os agradecimentos a diversas 
pessoas que contribuiram para sua Ordenação Diaconal. Referindo-se a 
seu lema, “Aqui estou, envia-me”, manifestou seu compromisso de reali-
zar sua missão com sentimentos de profundo amor ao próximo.
 Filho de João Filadelfo Rodrigues e de Alexandrina Rodrigues, 
diácono Wilson nasceu em Viadutos (RS), no dia 06 de junho de 1956. É 
casado com Vilma Barp Rodrigues em abril de 1981, com quem tem três 
fi lhos, Priscila, Letícia e Wilson Emanuel. 

WILSON NELSON, ORDENADO DIÁCONO NA 
DIOCESE DE  EREXIM (RS)
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MENSAGEM DA PRESIDENCIA DA CND À FRATERNIDADE “JESUS CARITAS”
Ilmo. Revmo.
Pe. Carlos Roberto dos Santos
Responsável Nacional da Fraternidade Sacerdotal “JESUS CARITAS”
Adamantina (SP)

 Estimado Pe. Carlos Roberto
 “Meu apostolado deve ser o apostolado da bondade”(Ir. Charles de Foucauld)

 A COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (CND-BRASIL) quer, nesta oportunidade, para-
benizar a todos os membros da Fraternidade Sacerdotal JESUS CARITAS, juntamente com toda a família 
espiritual de Charles de Foucauld, que foi canonizado no dia 15 de maio de 2022, às 10h00, no Vaticano, 
durante Celebração Eucarística presidida pelo nosso querido Papa Francisco, Bispo de Roma.
 Sabemos que esse festejado dia apresentou ao mundo um homem que na sua caminhada encon-
trou, mesmo diante dos desafi os da vida, o Absoluto de Deus. Homem em que a normalidade era a simpli-
cidade, a gentileza, a humildade, pois uma das marcas de sua vida foi deixar-se conduzir pela docilidade do 
Espírito de Deus, gritando o Evangelho com a vida sendo irmão Universal.
 “O Ir. Charles de FOUCAULD orientou o desejo de doação total de sua pessoa a Deus para a 
identifi cação com os últimos, os abandonados, nas profundezas do deserto africano”(Fratelli tutti, 287).
 Com as nossas orações, continuamos invocando as bênçãos do Pai e a proteção de Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do povo Brasileiro.
 Que São Charles de Foucauld continue a nos inspirar a caminharmos juntos com o Mestre de 
Nazaré, abandonados às mãos do Pai”.
 Fraternalmente,
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente da CND/BRASIL

CARTA DE DOM GREGÓRIO PAIXÃO À PRESIDÊNCIA DA CND
Petrópolis, 27 de abril de 2022

Prezado Diácono Francisco,

 Fomos surpreendidos, nos dias 15 de fevereiro e 20 de março do presente ano, por intensas chuvas 
na região central da cidade de Petrópolis, causando 238 mortes e que desabrigou cerca de 500 famílias. Se 
por um lado houve uma avalanche de água, por outro houve uma avalanche de solidariedade, prova visível 
do coração generoso do povo brasileiro.
 Assim, dentre muitos os que nos ajudaram, pela sua prontidão, a Comissão Nacional de Diáconos 
Permanentes uma das primeiras a socorrer os que estão desabrigados, por meio de sua doação. Agradeço 
a solidariedade e profícua caridade. Garanto-lhe que todo o recurso recebido está sendo aplicado, integral-
mente, para o amparo dos necessitados, por meio do projeto Presença Samaritana, de nossa Diocese, cuja 
ação está sendo acompanhada e auditada pelas autoridades cabíveis.
 Lembro, fi nalmente, da palavra de Jesus Cristo que afi rmou: “Todo aquele que der ainda que seja 
um copo de água a um destes pequeninos... não perderá a sua recompensa” (Mt 10,42).
 Com a minha gratidão, de toda a Diocese e de todo o povo petropolitano, envio-lhe o meu fraterno 
abraço, que vai acompanhado das minhas orações.

Dom Gregório Paixão, OSB - Bispo de Petrópolis (RJ)

MENSAGEM DE DOM VICENTE COSTA À PRESIDÊNCIA DA CND/BRASIL
Estimado Diácono Francisco Salvador Pontes Filho
Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil - CND/BRASIL:

Paz e bem!

 Recebi o seu e-mail. Muito obrigado.
 Realmente, a Diocese de Jundiaí se alegra com a ordenação de mais sessenta novos Diáconos 
Permanentes. Graças a Deus, a presença e a atuação dos Diáconos têm sido sempre muito marcantes na 
caminhada da ação evangelizadora desta Igreja Particular. Atualmente a nossa Diocese conta com 124 
Diáconos, alguns dos quais já são eméritos e idosos.
 De coração, envio minhas sinceras saudações a você, aos membros da CND/BRASIL e aos seus 
familiares.
 Deus abençoe todos vocês.

Em comunhão fraterna e preces,

Dom Vicente Costa - Bispo Diocesano de Jundiaí - SP
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DIOCESE DE JUNDIAÍ (SP) TEM MAIS 
14 DIÁCONOS PERMANENTES

 O Bispo Diocesano de Jundiaí (SP), Dom Vicente Costa ordenou 
60 Diáconos Permanentes para a igreja Diocesana e suas Regiões Pastorais e 
Paróquias. As ordenações ocorreram nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril e 15 de 
maio de 2022. 
 No dia 15 de maio, às 16h, na Arena de Esportes "José Roberto 
Guimarães", de Santana de Parnaíba (SP), foram ordenados os 14 últimos can-
didatos preparados na Escola Diaconal "Santo Estevão". 
 Foram ordenados: Adelino Fernandes de Carvalho, Alexandre 
Lopes dos Santos, Álvaro de Almeida e Souza, Cláudio Francisco R. 
Martins, Edimilson Alves Verdelho, Fellipe V. Genésio de Souza Neto, 
João Gualberto Leite, Lucirlei da Silva Dourado, Luiz Ricardo da Silva 
Gomes, Marcelo Luiz dos Santos, Marcos Bueno de Moraes, Renato Ro-
berto Donatelli Júnior, Robson Matias e Geraldo Benedito Paulino.
 O Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND/BRASIL), 
diácono Francisco Salvador Pontes Filho enviou mensagem de felicitações a 
Dom Vicente Costa (publicado no site e Rede social da CND).

Fonte: www.dj.org.br

DIOCESE DE JOAÇABA (SC) INICIA ORDENAÇÕES 
DOS DIÁCONOS PERMANENTES

 Com as celebrações realizadas nas Paróquias Senhor Bom Jesus 
(Herval d’Oeste), São José (Joaçaba/Cruzeiro do Sul) e Santa Teresinha do 
Menino Jesus (Joaçaba/Catedral), iniciaram as ordenações dos candidatos ao 
Diaconato Permanente da Diocese de Joaçaba. 
 Foram ordenados os diáconos João Paulo Oliveira e Vitor 
Kangerski na Paróquia Senhor Bom Jesus, Eduardo Piculi na Paróquia São 
José e Ademar Bernardi e Ary Razera na Paróquia Santa Teresinha do Me-
nino Jesus. As ordenações estão sendo conduzidas pelo bispo diocesano Dom 
Frei Mário Marquez com a presença de sacerdotes, religiosos e religiosas de 
toda a Diocese em celebrações que fortalecem a fé e ressaltam a importância 
do diácono na vida de comunidade.
 Todos os candidatos que estão sendo ordenados passaram por um 
período de 06 anos em preparação na Escola Diaconal Santa Teresinha do 
Menino Jesus com encontros presenciais todos os meses e, em formato online, 
no período da pandemia. Conforme Dom Frei Mário Marquez, a Escola Dia-
conal está sendo uma bênção para a Diocese. “Um projeto que nasceu quando 
a nossa Diocese completou 40 anos e que hoje torna-se uma realidade com 
a ordenação destes homens casados para o primeiro grau do Sacramento da 
Ordem onde serão importantes mensageiros do Evangelho de Jesus Cristo em 
nossas Paróquias e Comunidades”, explicou.
 O reitor da Escola Diaconal, frei Nolvi DallaCosta, destacou que os 
diáconos estão preparados para exercer um grande trabalho junto às comuni-
dades. “Ao longo deste período de formação, aprofundamos o conhecimento 
de todos os candidatos com o apoio dos sacerdotes, religiosos e religiosas da 
nossa Diocese que se dispuseram a fazer parte deste momento. Sinto-me feliz 
por este momento na certeza de que as ordenações são um período de bênçãos, 
alegrias e vocações para a nossa Diocese”, completou.
 Na foto, ladeando o bispo diocesano Dom Frei Mário, da esquerda 
para a direita: Eduardo Piculi, Vitor Kangerski, Ary Razera, Ademar Ber-
nardi e João Paulo de Oliveira. (Fonte: https://diocesedejoacaba.org.br/)

"O Diácono Permanente é um clérigo ordenado não para o sacerdócio, mas 
para o serviço, exercido em favor do Povo de Deus na Diaconia da Liturgia, da 
Palavra e da Caridade" (LG 29).  
     No dia 29 de abril, o presidente da CRD Leste 3, Diácono Marcos José 
Rezende, visitou dois grandes exemplos do exercício da Caridade Diaconal: 
O Projeto Território da Paz e a Fazenda Esperança, ambos presididos pelo 
Diácono Luiz Antonio Rodrigues, da Diocese de Colatina (ES).
     O projeto Território da Paz fi ca localizado no bairro Airton Senna, um local 
marcado pela violência e forte ação do tráfi co de drogas.  A missão essencial 
desse projeto é retirar as crianças do alcance das garras do tráfi co, que arre-
banha cada vez mais precocemente crianças e adolescentes para suas fi leiras. 
Atualmente o projeto acolhe mais de 80 crianças e adolescentes entre 7 e 16 
anos assistidas em dois turnos, oferecendo a elas alimentação, lazer, cultura, 
esporte e amparo afetivo, tudo isso sempre acompanhado da fé e iluminado pelo 
Evangelho.  “Precisamos cuidar das crianças do futuro do nosso país”, afi rma o 
Diácono Luiz Antonio.  
      Outra frente admirável de atuação é a Fazenda Esperança, que trabalha na re-
cuperação de dependentes químicos de qualquer natureza.  Esse projeto atende 
homens adultos atingidos pelo fl agelo do vício em álcool e/ou drogas, oferecen-
do-lhes apoio psicológico, afetivo e suporte de fé.  Atualmente são atendidos 21 
homens, que realizam cotidianamente trabalhos com a terra, cuidam de animais, 
psicultura de pequena escala que, além de ajudar no sustento da casa, atua como 
parte importante no tratamento terapêutico dos internos.
     São de fato, trabalhos dignos de reconhecimento e inspiradores a todos nós 
cristãos.  Parabéns à Diocese de Colatina e ao Diácono Luiz Antonio Rodrigues! 
Paz, saúde e fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, e pela intercessão 
de Nossa Senhora da Saúde, Deus vos conceda paciência, perseverança e muito 
amor para continuar essa belíssima caminhada.

Colaboração: Diácono José Adilson Soares

PRESIDENTE DA CRD LESTE 3 VISITA PROJETOS 
SOCIAIS 

AÇÃO SOCIAL DIACONAL EM COLATINA (ES)
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MENSAGEM DA CND/BRASIL LIDA EM PLENÁRIO NO 
18º ENCONTRO NACIONAL DE PRESBÍTEROS

No período de 9 a 14 de maio, foi realizado em Aparecida (SP) o 18º Encontro 
Nacional de Presbíteros. A CND foi representada pelo diácono José Silva, da 
Diocese de São José dos Campos, vice-presidente da CRD Sul 1. A Presidência 
da CND/Brasil enviou mensagem ao Presidente da Comissão Nacional de Pres-
biteros, padre José Adelson da Silva Rodrigues. A mensagem foi lida e comen-
tada em plenário no dia 12 de maio. Confi ra abaixo, na íntegra. 

COMISSÃO   NACIONAL   DOS   DIACONOS DO BRASIL 

 Aos queridos irmãos presbíteros reunidos no 18º Encontro Nacional 
de Presbíteros de 9 a 14 de maio, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de 
Almeida, em Aparecida (SP).
 Caminhemos a partir de Cristo e com Cristo que se realiza pelo espiri-
to Comunhão e Missão pela busca de formação cristã em seus diversos níveis.
 A COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS DO BRASIL (CND/
BRASIL), se alegra e agradece em participar deste Evento que tem como Tema 
“Presbítero, Comunhão e Missão” e o lema “Vóis sois todos irmãos” (Mt 23,8),  
iniciativa e organizada pela Comissão Nacional de Presbíteros com o apoio 
da Comissão Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da 
CNBB que tem como Presidente nosso Bispo referencial dom João Francisco 
Salm.
  Toda a refl exão apresentada por dom Joel Portela foi consolidada no 
texto-base que traz à luz duas passagens da Sagrada Escritura: “todos vós sois 
irmãos” (Mt 23,8) e “Vinde a mim, todos os que estais cansados e carregados 
de fardos, e eu vos darei descanso” (Mt, 11,28). Ser presbítero é uma vocação, 
é um ‘caminhar a partir de Cristo e com Ele, não é ser uma pessoa que parte de 
suas próprias ideias e gostos, mas se deixa olhar por Jesus, porque é este olhar 
que faz arder o coração’ (Papa Francisco). A força dos presbíteros e a efi cácia 
na missão dependem diretamente do quanto forem capazes de dar testemunho de 
comunhão entre si, um valor a ser buscado incessantemente.
 A Igreja é como um organismo que precisa da atividade de todos os 
membros: bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, leigos. Participar na missão 
da Igreja é colaborar na ação do Espírito Santo que concede aos fi éis dons es-
peciais para enriquecimento de todos; é reconhecer e dar espaço à variedade de 
carismas e ministérios.
 A caridade pastoral é assunto permanente por ser chama que dá luz 
e calor ao exercício do ministério. Para mantê-la acesa e fecunda, o presbítero 
tem necessidade de conversão constante como todos nós ministros ordenados. 
Agora lembremo-nos de que Aparecida chama nossa atenção para os “novos 
rostos da pobreza” (DAp, n. 402), rostos que Puebla já ajudava a reconhecer 
como “feições sofredoras de Cristo, o Senhor”. Infelizmente, há quatro décadas 
de Puebla e praticamente uma década e meia de Aparecida, constatamos que a 
lista dos pobres aumenta.
 Por isso, o Papa Francisco nos adverte que “aos pobres, frequen-
temente considerados parasitas da sociedade, não se lhes perdoa sequer a sua 
pobreza. A condenação está sempre pronta. Não se podem permitir sequer o 
medo ou o desânimo: simplesmente porque pobres, serão tidos por ameaçadores 
ou cada presbítero ou diácono conhece sua realidade, sendo capaz de identifi car 
o ritmo e as formas com que ela acontece.
 A Igreja é como um organismo que precisa da atividade de todos os 
membros: bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, leigos. Participar na missão 
da Igreja é colaborar na ação do Espírito Santo que concede aos fi éis dons es-
peciais para enriquecimento de todos; é reconhecer e dar espaço à variedade de 
carismas e ministérios. A caridade é o sinal identifi cador do ministro ordenado 
que apoia e dá credibilidade ao anúncio do evangelho. São muitas e variadas  as 
formas de pobreza das pessoas da nossa sociedade. Além da pobreza material, 
por vezes afl itiva, encontramos também formas de pobreza cultural e espiritual.
 O diaconato permanente vem convidar-nos a sair do nosso comodis-
mo e individualismo para prestar mais atenção e ajuda fraterna aos necessitados. 
Numa palavra, trata-se da vivência da caridade na Igreja: uma caridade mais atu-
al, mais intensa e mais efi caz. Os diáconos permanentes enriquecem a Igreja não 
só pelas atividades que realizam, mas também pelo que são e signifi cam, pela 
disponibilidade e humildade para servir, pela riqueza completa do sacramento da 
ordem. Os diáconos não existem para dispensar outros possíveis colaboradores, 
mas incentivar uma participação mais generosa e mais responsável de todos.
 O presbítero é chamado a ser um entusiasta das pequenas comuni-

dades eclesiais, reconhece-se mediação importante para que a sinodalidade seja 
concretizada. Caminha junto com o povo a si confi ado, estimulando e valorizan-
do os diversos serviços e ministérios. Caminha junto com os irmãos presbíteros, 
diáconos e o bispo que conduz a Igreja onde está inserido. Caminha junto pelas 
estradas do ecumenismo, do diálogo inter-religioso, sem receio de também ser 
ponte para os que não creem em Deus.
 Concretizar o ideal da comunhão presbiteral não signifi ca abandono 
total do jeito de ser, das convicções e caminhos de espiritualidade. Ao contrário, 
ao se abrir ao outro, que também ouviu o mesmo chamado-envio, percebo as 
diferenças, questiono minhas opções, ratifi co as que estão de acordo com o Re-
ino de Deus e retifi co o que for necessário. Em tudo isso, há indubitavelmente 
uma boa dose de libertadora renúncia. Assim como o Senhor, sendo de condição 
divina, não se fechou em si mesmo, mas se fez obediente, esvaziando-se (Fl 
2,5ss), também nós somos convidados a obedecer, isto é, a ouvir o outro, ouvir, 
nesse outro, o chamado do Senhor e conviver com os irmãos, ouvir o que pensam 
e sentem.( Texto No.53)
 Uma das atitudes que mais ferem a comunhão é o julgamento. Não 
fosse assim, Jesus não nos teria advertido (Mt 7,1-2). Quando o fechamento em 
torno de si mesmo se torna critério de realização, um dos resultados é o julga-
mento e a condenação. Em geral, é um julgamento no qual não ocorre o direito 
de defesa, isto é, onde quem pensa a vida de modo diferente sequer é ouvido. Em 
lugar do surge o Trata-se do risco de vermos mais os defeitos dos outros do que 
os nossos (Mt 7,3-5).
 “A Igreja necessita que todos os seus membros nunca percam a con-
sciência de serem discípulos em comunhão” (Cf. DA 324). “Não há discipulado 
sem comunhão” (Cf. DA 156). No documento de Aparecida dando continuidade 
a “eclesiologia de comunhão” iniciada com o Vaticano II e desenvolvida em 
Puebla e nos documentos do Magistério posterior, a comunhão é colocada como 
a condição primeira do ser Igreja e de sua missão. A comunhão de todos os mem-
bros do Povo de Deus vem em primeiro lugar. Depois a comunhão do ministério 
ordenado ao serviço da unidade e comunhão do Povo de Deus. A Igreja local, 
da qual fazem parte os ministros ordenados, precisa do testemunho do trabalho 
em equipe dos seus ministros, como condição para que todos os fi éis realizem a 
missão em unidade e comunhão.
 Na segunda parte do n. 206 do Documento de Aparecida encontramos 
esta recomendação: “Quando estão a serviço de uma paróquia, é necessário que 
os diáconos e presbíteros procurem o diálogo e trabalhem em comunhão, pois, a 
paróquia deve ser um  lugar de comunhão” A Igreja evangeliza e “atrai” quando 
vive em comunhão (cf. n. 159).
 O diálogo é requisito para a comunhão. A comunhão é sempre fruto 
de uma profunda comunicação. Aquela comunicação que vai além do simples 
programar e distribuir as tarefas. Diálogo e comunhão não signifi cam fi car es-
perando um pelo outro. Pelo contrário signifi ca ir ao encontro, falar aberta e 
caridosamente quanto sentimos, pensamos, e esperamos do outro. O presbítero 
não pode fi car esperando pelo diácono, nem o diácono fi car esperando pelo pres-
bitero.. A comunhão é fruto do amor profundo. Esta comunhão só é possível 
quando presbítero e diácono estão imbuídos de uma mentalidade de ministros 
ordenados como servidores. Quando os dois estão dispostos a dar a vida um 
pelo outro, e por todos,(Doc Ap 195). A vivência e o testemunho da identidade e 
comunhão eclesial do ministro ordenado fraterno e unido, servirá de exemplo e 
estímulo para outros membros da Igreja e será o objetivo fi nal de que o ministé-
rio diaconal atua como verdadeiro ministério de unidade e comunhão na Igreja.
 Comunhão e Missão. Somos todos irmãos chamados e enviados. Para 
concluir suas refl exões, no último parágrafo (n. 71), o autor afi rma: presbítero, 
que um dia ouviu o ‘vinde’ deve, ao longo de toda a sua existência, ajudar os 
outros a chegarem aonde precisam chegar. Ajudá-los a chegar ao Deus que já se 
achegou a eles. E isso tentamos todos nós fazer na fi rme esperança de um dia 
poder ouvir, na eternidade, a mesma palavra”. (Dom João Francisco Salm)
  Que Deus os abençoe e fortaleça na dimensão  profética e sempre 
inserida no mundo, apontando caminhos de esperança que se nutrem e fl orescem 
na comunhão e missão. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Redentor interceda 
por todos nós , seus fi lhos.
 Fraternalmente,  
Manaus (AM),  12 de maio 2022.
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho - Presidente da CND/BRASIL.
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Praça São Pedro
Domingo, 22 de maio de 2022

Estimados irmãos e irmãs, bom do-
mingo!

 No Evangelho da Liturgia de hoje, 
despedindo-se dos seus discípulos na 
Última Ceia, Jesus diz, quase como 
uma espécie de testamento: “Deixo-
vos a paz”. E imediatamente acres-
centa: “Dou-vos a minha paz” (Jo 
14,27). Refl itamos sobre estas breves 
frases.
 Antes de tudo, deixo-vos a paz. 

Jesus despede-se com palavras que exprimem afeto e serenidade, mas fá-lo 
num momento em que nada é sereno. Judas sai para o trair, Pedro está prestes 
a negá-lo, e quase todos prontos para o abandonar: o Senhor sabe disso, mas 
não repreende, não usa palavras severas, não faz discursos ásperos. Em vez 
de mostrar agitação, permanece gentil até ao fi m. Um provérbio diz que se 
morre como se viveu. As últimas horas de Jesus são na realidade como a 
essência de toda a sua vida. Ele sente medo e dor, mas não dá espaço a res-
sentimentos ou protestos. Não se deixa amargurar, não desabafa, não é im-
paciente. Ele está em paz, uma paz que vem do seu coração manso, habitado 
pela confi ança. E disto fl ui a paz que Jesus nos deixa. Pois não se pode deixar 
a paz aos outros se não a tivermos em nós mesmos. Não podemos dar a paz 
se não estivermos em paz.
 Deixo-vos a paz: Jesus mostra que a mansidão é possível. Ele 
encarnou-a precisamente no momento mais difícil; e quer que nos comporte-
mos assim também, que sejamos herdeiros da sua paz. Ele quer que sejamos 
mansos, abertos, dispostos a ouvir, capazes de desativar as controvérsias e 
de tecer concórdia. Isto é testemunhar Jesus e vale mais do que mil pala-
vras e muitos sermões. O testemunho da paz. Perguntemo-nos se, nos lugares 

onde vivemos, nós, discípulos de Jesus, nos comportamos assim: aliviamos 
as tensões, extinguimos os confl itos? Estamos também em atrito com alguém, 
sempre prontos a reagir, a explodir, ou sabemos como responder com a não-
violência, sabemos como responder com palavras e gestos de paz? Como 
devo reagir? Que todos se perguntem isto.
 Claro que esta mansidão não é fácil: como é difícil, a todos os 
níveis, interromper os confl itos! Aqui a segunda frase de Jesus vem em nosso 
auxílio: dou-vos a minha paz. Jesus sabe que sozinhos não somos capazes de 
preservar a paz, que precisamos de ajuda, um dom. A paz, que é o nosso com-
promisso, é, antes de mais, um dom de Deus. Com efeito Jesus diz: “Dou-vos 
a minha paz. Não vo-la dou como o mundo a dá” (v. 27). Que paz é esta que 
o mundo não conhece e que o Senhor nos dá? Esta paz é o Espírito Santo, o 
mesmo Espírito de Jesus. É a presença de Deus em nós, é a “força de paz” de 
Deus. É Ele, o Espírito Santo, que desarma o coração e o enche de serenidade. 
É Ele, o Espírito Santo, que desfaz a rigidez e extingue as tentações de atacar 
os outros. É Ele, o Espírito Santo, que nos lembra que há irmãos e irmãs ao 
nosso lado, não obstáculos e adversários. É Ele, o Espírito Santo, que nos dá a 
força para perdoar, para recomeçar, para iniciar de novo, porque com as nos-
sas forças não podemos. E é com Ele, com o Espírito Santo, que nos tornamos 
homens e mulheres de paz.
 Prezados irmãos e irmãs, nenhum pecado, nenhum fracasso, ne-
nhum rancor deve desencorajar-nos de pedir insistentemente o dom do Es-
pírito Santo que nos dá a paz. Quanto mais sentimos que o nosso coração está 
agitado, quanto mais sentimos nervosismo, impaciência, raiva dentro de nós, 
tanto mais devemos pedir ao Senhor o Espírito da paz. Aprendamos a dizer 
todos os dias: “Senhor, dá-me a tua paz, dá-me o Espírito Santo”. É uma 
bela oração. Recitemo-la juntos? “Senhor, dá-me a tua paz, dá-me o Espírito 
Santo”. Não ouvi bem, outra vez: “Senhor, dá-me a tua paz, dá-me o Espírito 
Santo”. E peçamo-lo também por aqueles que vivem ao nosso lado, por quan-
tos encontramos todos os dias, e pelos responsáveis das nações.
 Que Nossa Senhora nos ajude a receber o Espírito Santo para ser-
mos construtores de paz.
* Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

REGINA CAELI

CND ORGANIZA ASSEMBLEIA EM REUNIÃO
O Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), Diácono 

Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho), realizou reunião ampliada da 
Presidência, com presença da Diretoria, Assessores e Presidentes das Comissões 
Regionais de Diáconos, na noite do dia 9 de maio de 2022. O objetivo foi tratar da 
próxima Assembleia Nacional não eletiva da CND, agendada para os dias 8, 9 e 
10 de agosto de 2022, no Seminário Santo Afonso, em Aparecida (SP).
 O Secretário da CND, Diácono José Oliveira Cavalcante (Cory), fez 
publicar o Edital de Convocação, a Carta-convite, a fi cha de inscrição e a pro-
gramação elaborada a todas as CRDs que, por sua vez, disponibilizará para as 
Comissões Arquidiocesanas e Diocesanas dos Diáconos. 
 Esta assembleia estava prevista para ser realizada em Belo Horizonte 
(MG), mas teve que ser adiada em virtude da Pandemia da COVID-19. Além 
da abordagem do tema central, a Assembleia também discutirá mudanças em al-
guns artigos do Estatuto. Uma das mudanças terá por objetivo permitir à CND e 
sua Presidência fi rmar convênios que possam favorecer o corpo diaconal. Outra, 
visa permitir a reeleição do presidente, realinhando o Estatuto da CND com o da 
CNBB, que permite a reeleição. Outros detalhes, como tema, lema e valores das 
diárias estão especifi cados nas informações que já  foram disponibilizadas pelo 
Secretário. diácono Cory. (Fotos/print: Diác. José Bezerra de Araújo- ENAC)

 DIÁCONOS E ESPOSAS DE NATAL DISCUTEM SOBRE 
O SÍNODO E ESPIRITUALIDADE FAMILIAR

A Comissão Arquidiocesana dos Diáconos (CAD) da Arquidiocese de Natal (RN) 
reuniu diáconos e esposas no dia 14 de maio de 2022, no Instituto Pastoral da Ar-
quidiocese de Natal (ITEPAN). Na ocasião, foram tratados assuntos da caminhada 
diaconal, coordenados pelo Presidente da CAD, Diácono Izanildo Cordeiro, e, em 
seguida, dois temas específi cos.
 O primeiro foi sobre a “caminhada” da Arquidiocese de Natal em rela-
ção ao Sínodo 2021/2023 “Por uma Igreja Sinodal”. Houve um momento em que 
os presentes se reuniram em grupos para responder aos questionários propostos 
pela equipe que coordena as atividades do Sínodo na Arquidiocese.
 O segundo tema foi sobre “A Espiritualidade Familiar e Diaconal”, 
com a partilha conduzida pelo padre Alfredo Oliveira Costa Filho, pároco da 
Paróquia Cristo Rei, bairro Pirangi, Natal. Na ocasião, a partir de um texto com 
o tema “Educar para uma vida saudável”, padre Alfredo conduziu a meditação 
em que abordou as relações familiares e na Igreja do Diácono Permanente, e sua 
importância para cada pessoa da família do Diácono como ser humano - “corpo, 
mente e espírito”. (Diác. José Bezerra de Araújo - ENAC/CND)
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FALECEU ESPOSA DE DIÁCONO DE NATAL (RN)

O Corpo Diaconal da Arquidiocese de Natal (RN) está de luto. Faleceu Lidi-
ane Jácome de Lira, esposa do Diácono José de Arimatéia (diácono Ze-
zinho), no dia 22 de maio de 2022. O diácono Zezinho exerce seu ministério 
na Paróquia de São Lucas, em São Gonçalo do Amarante, cidade da região 
metropolitana de Natal. Dona Lidiane vinha enfrentando problemas de saúde, 
teve uma breve recuperação, mas voltou a ser hospitalizada na semana que 
passou e não resistiu.
 O velório aconteceu na manhã de 23 de maio, na Capela de Santo 
André, no Jardim Lola, até às 14 horas, quando foi celebrada missa de corpo 
presente. O sepultamento ocorreu às 16 horas, no cemitério Vila Park Santo 
Antônio do Potengi.
 O corpo diaconal da Arquidiocese de Natal, através do Presidente 
da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos (CAD), Diácono Izanildo Cordeiro 
Araújo, se solidariza com o Diácono José de Arimatéia e todos os familiares. 
(Diácono José Bezerra de Araújo - ENAC/CND-BRASIL) 

NOTA DE FALECIMENTO - DIÁCONO PAULINO 
PEDRO DA CONCEIÇÃO MACIEL

 A Arquidiocese de Manaus (AM), a CRD Norte 1 e a CAD de 
Manaus, com pesar, comunicam o falecimento do Diácono Paulino Pedro da 
Conceição Maciel, ocorrido na noite de 21 de maio. Diácono Paulino tinha 65 
anos de idade e foi ordenado no dia 23 de abril de 2022.
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil -  
CND/BRASIL emitiu nota de solidariedade aos familiares e ao Clero Arquidi-
ocesano.
 Caríssimos irmãos diáconos e esposas, a paz do Senhor Ressusci-
tado! Com pesar, recebemos o comunicado da Páscoa defi nitiva de nosso irmão 
diácono Paulino Pedro da Conceição Maciel, Arquidiocese de Manaus, Re-
gional Norte l, ocorrida no dia 21 de maio de 2022. À família, irmãos diáconos 
e esposas, amigos e amigas, a nossa solidariedade, preces e orações na certeza 
da ressurreição que há de vir.
 Em Cristo Jesus,
Diácono Francisco S. Pontes Filho
Presidente da CND/BRASIL 
Arquidiocese de Manaus.

FALECEU O DIÁCONO PLINIO LOCKS
     A Diocese de Novo Hamburgo 
(RS), com pesar, comunica o falec-
imento do Diácono Plínio Locks. 
     O velório ocorreu no dia 06 de 
maio, a partir das 12h, na Igreja 
Matriz Nossa Senhora de Fátima. 
Foi celebrada missa de corpo pre-
sente às 16h. Logo após, o sepul-
tamento foi realizado no Cemitério 
Municipal de  Novo Hamburgo.
   Dai-lhe, Senhor o descanso eter-
no, e a luz perpétua o ilumine. Des-

canse em paz. Amém.
     A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRASIL se 
solidariza com os familiares do diácono Plinio, com o Clero Diocesano e com 
a Comunidade Paroquial. 

Fonte: PasCom da Diocese de Novo Hamburgo (RS)

Falece candidato ao Diaconato da Diocese de 
Governador Valadares (MG)

NOTA DE FALECIMENTO - DIÁCONO VALDECI 
JOSÉ DE ANDRADE

A Diocese de Marília (SP), 
comunica o falecimento do diáco-
no Valdeci José de Andrade, 
ocorrido no dia 02 de maio. O 
velório ocorreu na Capela São 
José da cidade de Pompéia (SP), 
sendo a missa de exéquias  pre-
sidida pelo bispo diocesano Dom 
Luiz Antonio Cipollini. 
        O sepultamento ocorreu às 
20h, no Cemitério Municipal de 
Pompéia. 

 O diácono Valdeci era pai do padre Francisco Antônio dos Anjos 
Andrade, da Diocese de Marília.
 Confi antes na Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, a 
Diocese de Marília pede orações pelo descanso eterno da alma do diácono 
Valdeci, pelo conforto de seus familiares, de seus irmãos no ministério dia-
conal e de sua Comunidade Paroquial. 
 A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND/BRA-
SIL) se solidariza com os familiares e com o Clero da Diocese de Marilia. 
"Combateu o bom combate, viveu a fé". Descanse em paz!

 A Diocese de Gover-
nador Valadares (MG) co-
municou o falecimento de 
Adyler Duarte Diab, Co-
ordenador Diocesano da 
Pastoral Familiar e candi-
dato ao Diaconato Perma-
nente. Ele faleceu  no dia 
02 de maio, no Hospital 
Bom Samaritano de Go-
vernador Valadares.
 O velório ocorreu na 

Paróquia Cristo Redentor, e o Bispo Diocesano, Dom Antônio Carlos Félix 
presidiu a Missa de Exéquias.


