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DIOCESE DE CRATO (CE) ACOLHE NOVO
DIÁCONO PERMANENTE

DIÁCONOS DO REGIONAL NORTE 3 ELEGEM
NOVA PRESIDÊNCIA
Os Diáconos Permanentes do Regional Norte 3, composto pela
Prelazia de São Félix do Araguaia e dioceses de Santíssima Conceição do
Araguaia, Tocantinópolis, Miracema do Tocantins, Porto Nacional, Cristolândia e Arquidiocese de Palmas, reuniram-se recentemente para eleger
os novos dirigentes da Comissão Regional dos Diáconos (CRD N 3).
Foram eleitos: Presidente, Diácono Wilmar Francisco Souza
Silva; Vice-Presidente, Diácono Lenivaldo José da Silva; Primeiro
Secretário, Diácono Djalmi Chaves da Silva; Segundo Secretário,
Diácono Marcos Antônio Soares; Primeiro Tesoureiro, Diácono Josevaldo Rodrigues Nepomucemo; Segundo Tesoureiro, Diácono Roberto Amaral Neres.

https://diocesedecrato.org/
Na noite de 24 de junho de 2022, ocasião em que a Santa Igreja celebra a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja Matriz do Sagrado
Coração de Jesus, em Brejo Santo (CE), celebrou a ordenação de Francisco
Davy Esley da Silva para o serviço do Reino de Deus, como Diácono Permanente. A Santa Missa com rito de ordenação foi presidida pelo bispo de Crato,
Dom Magnus Henrique Lopes, OFMCap, e contou com a presença de padres,
diáconos e centenas de fiéis.
“Estamos aqui para celebrar a Ordenação diaconal. Um momento em
que a Igreja agradece a esta família, agradece a este serviço, a esta nobre e
desafiadora missão, a missão do curva-se para lavar os pés, a missão de ir ao
encontro daqueles que padecem, a missão de fazer com que a Eucaristia celebrada seja, verdadeiramente, o alimento de tantos quantos padecem na estrada
da vida”, disse Dom Magnus ao recordar o serviço diaconal.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRASIL
parabeniza o neo diácono, sua familia, o bispo diocesano dom Magnus Henrique e o Clero Diocesano.
Veja mais novidades em nosso site: www.cnd.org.br
Facebook: www.facebook.com/diaconadobrasil

Mensagem da Presidência
MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CND/BRASIL SOBRE A ASSEMBLEIA DE APARECIDA (SP)
Caríssimos irmãos diáconos e esposas, saúde e paz!
Com o intuito de agilizar o processo de inscrição de novos diáconos e emissão de carteiras
para aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer, vamos disponibilizar este serviço por ocasião
de nossa Assembleia em Aparecida.
É importante estar de posse da foto e demais informações necessárias para inscrição e
emissão da identidade diaconal. Essas carteiras serão entregues por ocasião da Assembleia.
Poucos dias nos separam de nossa Assembleia. Estamos retornando à nossas atividades
presenciais e poderemos reencontrar os irmãos depois destes anos difíceis de pandemia e que ceifou
a vida de muitos irmãos nossos e, também familiares.
Ainda há tempo de participar desta Assembleia Extraordinária, histórica, cheia de sinais e
significados que no futuro entenderemos de maneira cristalina.
Faça sua inscrição, venha participar conosco!
A Mãe Aparecida nos aguarda!
Obrigado a todos!
Diácono Francisco S. Pontes Filho - Presidente da CND/BRASIL
Arquidiocese de Manaus.
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BIBLIOTECA CULTURAL CATÓLICA

Publicação mensal - Ano XVI Nº 196 - Julho de 2022
Órgão Informativo da Comissão
Nacional dos Diáconos - CND
Produzido por: ENAC - Equipe Nacional
de Assessoria de Comunicação da CND
* 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
- Assessoria Internacional: Diác. Alberto
Magno Carvalho de Melo - amcarmelo@
gmail.com

Site: www.cnd.org.br
* E-mail: enac@cnd.org.br
* Facebook: www.facebook.com/diaconadobrasil
* Instagran: comissao_nacional_diaconos
*
YouTube:
https://www.youtube.
com/channel/UCnEbSOLElH__IpVjlDeVQcQ

Página 2

Gilberto Cavalcante Montenegro Sobrinho é Bacharel em Teologia, foi seminarista e é candidato ao Diaconado permanente cursando a Escola Diaconal "Bom Samaritano", da Diocese de Penedo (AL).
Reside em Marimbondo (AL). Em contato com a ENAC - Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação,
Gilberto conta a história da Biblioteca Santo Tomás de Aquino, que criou e através da qual oferece oportunidade à pessoas de todas as idades em aprofundar-se no conhecimento cultural e religioso.
BREVE HISTÓRIA DA BIBLIOTECA SANTO TOMÁS DE AQUINO
* COMO INICIOU: A inspiração veio ao ler o livro do Doutor Scott Hanh 'Todos os Caminhos levam a
Roma' ainda em 2016 o mês não me recordo, acredito que foi mais ou menos em outubro; em um trecho do
livro ele (Doutor Scott) relatava que usava o próprio acervo para dar um curso bíblico, além da idéia de dar
aulas de teologia para leigos. Me veio então o pensamento de que pessoas pudessem ter acesso aos livros
que já li, como também a outros que pudessem aparecer.
Passado algum tempo, uma pregação durante a Missa celebrada por nosso pároco o padre Cícero Cavalcante, me fez refletir quantas pessoas ainda estão cegas pela falta de conhecimento e essa foi minha oferta:
montar a Biblioteca Santo Tomás de Aquino. Como o Dr. Scott Hahn, pensei em dar alguns cursos em minha
própria residência, usando meu próprio acervo para isso e depois o ideal se concretizou na construção de
uma Biblioteca Cultural com perfil Católico, que aos poucos fomos organizando, oferecendo palestras e
outras atividades. Então esta obra que é feita com muito amor a Deus e ao próximo, foi inaugurada em 21 de
abril de 2017, providencialmente (digo providencialmente porque queria inaugurar antes e sempre aparecia
algum obstáculo) no Dia Mundial do Livro.
* OBJETIVO: Nossa missão se resume em três palavras: Evangelizar, Formar e Informar. Em nossa biblioteca damos aulas de Teologia para leigos adultos e também para crianças, bem como curso de xadrez, e
todos são ministrados gratuitamente por seu fundador. Livros diversos, entre eles, religiosos, didáticos, de
filosofia, literatura, geopolítica, entre outros estão à disposição de toda população para empréstimos, como
também realizamos diariamente outras atividades religiosas como a oração do Santo Terço diariamente.
Também é nosso objetivo como se vê por nossas atividade o de promover a auto cultura para que mais pessoas também tenham acesso através de diversas obras literárias e através dos cursos, ao belo, ao verdadeiro
e ao transcendente.
Observação : depois da pandemia de Coronavírus; apenas continuamos com o empréstimo de livros
e dou catequese para adultos na própria Biblioteca quando nosso pároco apresenta alguns casos especiais
onde posso dar uma catequese essencial, mas mais resumida. A oração do terço ficou para apenas um dia da
semana com os vizinhos da Biblioteca.
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TENDA DO ENCONTRO CELEBRA UM ANO DE
CAMINHADA

A Tenda do Encontro, coordenada pelo Diácono Antônio Sebastião, da Arquidiocese de Olinda e Recife, celebrou "Um ano caminhando com
Jesus Cristo no Manguezal", no dia 10 de julho. O tema foi escolhido pelos
próprios participantes. O Diácono Antônio disse que foi um momento emocionante para todos. “Foi um momento de gratidão e louvor a Deus por nos
ter concedido um ano de caminhada entre os pobres e marginalizados; um
ano de perseverança na vivência dos objetivos da Tenda: "Ser um espaço de
acolhimento a todos e todas sem discriminação alguma; de escuta fraterna
sem condenação ou criminalização e de vivência da fé em Jesus Cristo, respeitando outras formas de expressões de fé; um ano de resistência em meio
às dificuldades e obstáculos comuns da missão, mas também de fé frente aos
riscos da pandemia e outros”, afirmou o Diácono Antônio.
Ele ressalta a perseverança dos grupos parceiros que mesmo durante a Pandemia não deixaram faltar os alimentos para os irmãos e irmãs que
participam da Tenda. São vários os parceiros, entre os quais o Movimento de
Profissionais Cristãos, Espaço Neidson, Grupo de Oração Mães que Oram
pelos Filhos (UR 5 - Ibura), Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Paulista Amigos e Amigas da Tenda, Sindicato Solidário - Bancários de PE, SoliRec e
Armazém do Campo. “Temos ainda algumas irmãs e entidades que colaboram
com o projeto, entre os quais Edi Ferraz, Dep. Teresa Leitão, Ana Inês, Maíra
e família, Família Gi, Patrícia Lobo, Maria (da Igreja Episcopal) e Grupo Rua
do Bem (Santo Amaro), Sintepe.
A festa foi no Domingo, mas um bom grupo de voluntários e voluntárias trabalhou durante o sábado para deixar tudo em ordem, “além de
passarmos mais de três sábados refletindo sobre a liturgia e os cânticos”,
acrescenta o Diácono.
No domingo, desde cedo, houve a organização do local da Tenda, e
dos espaços para a Missa, para a distribuição da refeição e de roupas. À tarde
foi celebrada a Missa, presidida por Dom Limacedo Antônio, Bispo Auxiliar
de Olinda e Recife, com a participação dos Diáconos Permanentes Genival
Lima e Florismundo. A primeira leitura foi feita por um dos frequentadores
da Tenda, Cristiano. O Evangelho proclamado foi Lucas 10, 25 - 37 - O Bom
Samaritano. Na sua homilia, Dom Limacedo destacou os verbos que correspondem as atitudes do Bom Samaritano e que devem também ser atitudes de
todo cristão: "viu, se aproximou, teve compaixão e cuidou". Ainda falou do
seu sonho de ter uma Tenda itinerante pelas cidades, escolas, universidades,
praça e outros espaços.
Depois da celebração foi servida uma refeição partilhada. Devido
ao grande número de pessoas - mais de 230 - os grupos parceiros ofereceram
quentinhas, bolo, biscoitos, água, refrigerantes, sanduíches, e ainda foram
doados kits de higiene. “Nesta ocasião contamos com o apoio e presença do
grupo Sopão da Vida (Várzea) e da Paróquia Joana D'arc - Socorro. Houve
ainda um belo bolo preparado por pessoas da própria comunidade de Santo
Amaro. “Nossa gratidão a todos grupos parceiros e amigas e amigos colaboradores, e aos artistas da caminhada - Ramos, Heloisa e Enildo”, realçou o
Diácono Antônio.

RITO DE ADMISSÃO DOS CANDIDATOS
AO DIACONADO PERMANENTE

Nas comemorações dos 15 anos de criação da Escola Diaconal Arquidiocesana "São Lourenço" de Ribeirão Preto (SP), o Arcebispo metropolitano
Dom Moacir Silva presidirá a Concelebração Eucarística, no dia 03 de agosto
de 2022, às 19h30, na Basílica Menor da Paróquia Santo Antônio de Pádua,
nos Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, na qual serão admitidos 34 candidatos
ao Diaconato Permanente, que cursam a quarta turma da Escola Diaconal "São
Lourenço".
A direção da escola diaconal convida os presbíteros, diáconos, religiosos e
leigos para participarem da solene Celebração. A Basílica Menor da Paróquia
Santo Antônio de Pádua fica na Rua Paraíba, 747 – Campos Elíseos – Ribeirão
Preto (SP).
Colaboração: Diácono Flávio Livotto, presidente da CAD de Ribeirão Preto

CANDIDATOS DA ARQUIDIOCESE DE LONDRINA
(PR) RECEBERAM O MINISTÉRIO DE ACÓLITO
Dezessete candidatos ao Diaconado Permanente da Arquidiocese de
Londrina (PR) receberam no dias 15, 21, 22, 28 de maio e 12 de junho, o
Ministério do Acolitato. Cada candidato o recebeu em Celebração na sua
Paróquia. Os mesmos receberam o Leitorato no dia 20 de março de 2022.
Os candidatos receberão a admissão às Ordens Sacras no dia 10 de
agosto de 2022, dia de São Lourenço, padroeiro dos Diáconos, em Santa
Missa presidida pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz na Paróquia Santo Antonio, Matriz de Cambé (PR), às 19h30. As Ordenações ocorrerão será
no dia 22 de outubro de 2022.
Eis os candidatos: Adenaldo Reinaldo Santos, José Antonio Oliveira, Amarildo Paulino Lopes, Anderson Sadamo Okada, Cicero Souza
Costa, David Marana, Ivan M. Silva Rodrigues, José V. Garcia Junior,
José Roberto Mantovani, Marcos Antonio Perassoli, Paulo Rogerio do
Amaral, Leandro Luis Lobato, Renato José Soares, Ronaldo Fernandez Braz, Sidimar Lopes Pereira, José Henrique Cavicchioli e Osmar
José de Assis.
Fonte: Revista Comunidade, da Arquidiocese de Londrina (PR)

Foto cedida

Página 3

Julho - 2022

Notícias
ELEITO NOVO PRESIDENTE DA CRD NORDESTE 5

CONVITE DE ORDENAÇÃO DIACONAL

Em Assembleia realizada no
DA ARQUIDIOCESE DE MARINGÁ (PR)
dia 10 de julho de 2022, na Casa de
Retiro Oásis de São Luis (MA), foi
eleita a Presidência da Comissão
Regional dos Diáconos CRD Nordeste 5. Também participou da Assembleia o Bispo de Coroatá (MA),
dom Sebastião Bandeira Coelho,
Bispo Referencial dos Diáconos da
CRD Nordeste 5.
A Diretoria ficou assim composta: Presidente, Diácono George
Henrique dos Santos Castro; Vicepresidente, Diácono José de Ribamar dos Santos; 1º Secretário,
Diácono Thiago de Sousa Ribeiro Neto; 2° Secretário, Diácono
Pedro de Jesus Nunes Silva Filho; 1° Tesoureiro, Diácono José
Givanildo da Silva Sousa; 2° Tesoureiro, Diácono José Armando
Gomes.
No final da Assembleia, dom Sebastião deu posse à nova
O candidato José Luiz Mosna será ordenado Diácono PermaPresidência, cujo mandato será para o triênio 2022/2025.
nente no dia 30 de julho, sábado, às 19h. A solene Celebração, presidiFoto: diácono George com a esposa Adriana de Freitas Faria Castro.

CONVITE PARA ORDENAÇÕES DIACONAIS
DA DIOCESE DE LUZIÂNIA (GO)

da pelo Arcebispo Metropolitano de Maringá (PR), dom Frei Severino
Clasen, acontecerá na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Maringá.

Convite para Ordenação Diaconal da CRD Leste 1

O candidato Sérgio Cardoso dos Santos será ordenado Diácono Permanente no dia 06 de agosto de 2022, às 09h, na Igreja Matriz
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Angra dos Reis, Diocese de
Itaguaí (RJ). O bispo diocesano dom José Ubiratan Lopes, OFMCap, presidirá a solene Celebração e imporá as mãos para ordenar o candidato.

CONVITE PARA ORDENAÇÕES DIACONAIS DA
ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO (RO)

Os candidatos Ailon Teixeira dos Santos, João Alves da Silva,
José Almir de Souza, Valmir Ribeiro da Rocha e William Moreira França
serão ordenados Diáconos Permanentes no dia 06 de agosto de 2022, às
10h.
A Solene Celebração, presidida pelo bispo diocesano dom
Waldemar Passini Dalbello, acontecerá na Catedral Nossa Senhora da
Evangelização de Luziânia (GO).
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Mensagem do Papa
INTENÇÃO DE ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO PARA O MÊS DE JULHO É PELOS IDOSOS
Neste mês de julho, a intenção do
Papa Francisco convida a rezar pelos
idosos, “que representam as raízes e a
memória de um povo”. A motivação é
que sejam elevadas preces “para que a
sua experiência e a sua sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro
com esperança e responsabilidade”.
No dia 30 de junho, a Rede Mundial
de Oração do Papa divulgou o vídeo
que destaca a intenção confiada pelo
pontífice para o Apostolado da Oração
e para toda a Igreja.
A intenção coincide com a segunda celebração do Dia Mundial dos
Avós e dos Idosos, que será no domingo 24 de julho. De acordo com o prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, cardeal Kevin Farrell, a celebração destaca a proximidade da Igreja com os idosos. “O Santo
Padre convida-nos a tomar consciência da relevância dos idosos na vida das
sociedades e das nossas comunidades, e a fazê-lo não esporadicamente, mas
estruturalmente, com um cuidado pastoral ordinário. Assim sendo, não se
trata de confrontar uma emergência, mas de lançar as bases para uma pastoral de longo prazo que nos envolverá durante décadas. Além de reafirmar a
importância de combater a cultura do descarte, o Papa parece também querer
oferecer pontos de referência àqueles que experimentam um desconcerto por
se verem com a idade avançada”, comentou o cardeal.
Uma geração numerosa
No vídeo divulgado no dia 30 de junho, o Papa Francisco fala em
primeira pessoa sobre os idosos: “Nunca fomos tão numerosos na história
da humanidade, mas não sabemos como viver esta nova etapa da vida”. Nas
últimas décadas, o número de pessoas com mais de 65 anos de idade tem
crescido de forma constante. O envelhecimento desta população afeta particularmente os países mais desenvolvidos, onde 25% dos idosos vivem sozinhos. “Para a velhice há muitos planos de assistência, mas poucos projetos
de vida”, lamenta o Papa. A produção audiovisual foi feita em colaboração

com o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida e a Fondazione Alberto
Sordi.
Uma missão vital para os idosos
No contexto de um mundo com muitas feridas, o Papa aponta para
um papel fundamental para a geração mais velha. “Os mais velhos têm frequentemente uma sensibilidade especial para o cuidado, para a reflexão e o
afeto. Somos, ou podemos nos tornar, mestres da ternura”, diz. “Precisamos,
neste mundo habituado à guerra, de uma verdadeira revolução da ternura.
Temos aqui uma grande responsabilidade para com as novas gerações”.
Políticas para os idosos
O diretor da Fondazione Alberto Sordi, Ciro Intino, observa a necessidade de a sociedade dar respostas adequadas aos cuidados e necessidades existenciais das pessoas mais velhas: “Há ainda um longo caminho a
percorrer em termos de políticas sociais e de saúde para os idosos, destinadas
a limitar o isolamento a que demasiadas pessoas idosas estão atualmente condenadas”.
“Os mais velhos são portadores de sabedoria, conhecimento, cultura: valores inalienáveis que, através do diálogo intergeracional, contribuem
para assegurar o futuro da nossa sociedade e das comunidades a que pertencem. Para que esta dinâmica virtuosa se torne realidade, devem ser ativadas
sinergias entre redes familiares, amigos, prestadores de cuidados e estruturas sociais públicas e privadas. A Fondazione Alberto Sordi promove estes
caminhos de rede: oferecendo assim razões de esperança”, divulga.
Bênção para a sociedade
Um convite para este mês é recordar os avós ou os idosos que
partilharam conosco da sua própria experiência de vida e fé, da sua sabedoria
e da sua esperança, como destaca o diretor Internacional da Rede Mundial
de Oração do Papa, padre jesuíta Frédéric Fornos. “Nos Evangelhos, os idosos Simeão e Ana reconhecem na criança que Maria e José apresentam no
Templo, a esperança de um povo inteiro. São capazes de ver e ouvir o que a
grande maioria, correndo atrás das suas vidas ocupadas, não percebe. Como
Francisco nos recordou na sua catequese sobre a velhice nos últimos três meses, o pacto entre as gerações, entre os idosos e os jovens, é uma bênção para a
sociedade. Rezemos este mês por esta intenção de oração do Papa”, motivou.
Com informações e fotos da Rede Mundial de Oração do Papa

ORGANISMOS DO POVO DE DEUS DA IGREJA NO BRASIL ANUNCIAM A REALIZAÇÃO
DE SUA 10ª ASSEMBLEIA, DE 14 A 16 DE OUTUBRO
Os presidentes dos organismos anunciaram, nesta quarta-feira, 13 de
julho, a realização da 10ª Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de
Deus da Igreja no Brasil (ANOPD), de 14 a 16 de outubro, na Casa de Encontros Dom Luciano Mendes de Almeida, em Brasília (DF). São organismos do
Povo de Deus da Igreja no Brasil, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil
(CNLB), a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a Conferência dos
Bispos do Brasil (CNBB), a Comissão Nacional de Presbíteros-CNP, a Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil (CNIS) e a Comissão
Nacional de Diáconos (CND).
Em carta-convite, os presidentes dos organismos expressam o desejo
de que “esta 10ª Assembleia Nacional se converta num rico testemunho de
sinodalidade entre os diversos sujeitos eclesiais e se constitua como espaço
privilegiado de troca de experiências, expressando assim a unidade e comunhão da Igreja no Brasil”.
A presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB), Sônia
Oliveira, acredita que esta assembleia fortalecerá a comunhão e a missão
da Igreja no Brasil como aponta o próprio tema desta assembleia, buscando
alternativas e saídas para o caminhar eclesial no país. “Creio que fortalecerá o
testemunho de manter e preservar a unidade que o Espirito Santo nos inspira
enquanto Igreja e vai fortalecer mais ainda este processo de sinodalidade, de
caminhar juntos, como tanto tem pedido o Papa Francisco para todos nós para
a Igreja do Terceiro Milênio”, disse.
Sob a inspiração do tema “Comunhão e Missão: caminho para a
igreja no Brasil ” e do lema bíblico: “Preservar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz” (Cf. Ef 4,3), o evento reunirá cerca de 200 delegados e
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delegadas dos organismos do povo de Deus na Igreja no Brasil, distribuídos
como segue: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil: 15 vagas; Conferência dos Religiosos do Brasil: 27 vagas; Conferência Nacional dos Institutos
Seculares do Brasil: 17 vagas; Comissão Nacional dos Diáconos: 19 vagas;
Comissão Nacional dos Presbíteros: 19 vagas; Conselho Nacional do Laicato
do Brasil: 100 vagas
Segundo o comunicado enviado aos presidentes dos organismos, o encontro será realizado a partir da observação dos cuidados sanitários tendo
em vista a não proliferação da Covid-19. “Desta forma, reafirmando nosso
compromisso com a vida, seguiremos os seguintes protocolos durante a 10°
Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus: será obrigatório o
uso de máscara nos ambientes fechados; recomendamos fortemente que os
Organismos enviem para a 10° ANOPD quem estiver com o esquema vacinal
para a Covid-19 completo, de acordo com a idade; frente a qualquer sintoma
respiratório, recomendamos a realização de teste”.
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FALECEU O DIÁCONO SIDRACK GRAGOATÁ CHAVES
NOTA DE FALECIMENTO - SRA. ANA FRANÇA
“Caríssimos irmãos diáconos e esposas, paz e bem.
Recebi com grande tristeza a notícia da Páscoa definitiva da nossa irmã Ana,
esposa de nosso irmão
Diácono Otacílio Vieira de
França, presidente da CRD
do Regional Nordeste 2,
ocorrida no dia 14 de julho
de 2022. Rogo a Deus que
o Espírito Santo conforte a
toda família e o nosso querido irmão Otacílio. Estamos à disposição e em
oração e preces, meu irmão Otacílio”.
Esta foi a mensagem de pesar e de solidariedade que o Presidente
da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), Diácono Francisco Salvador
Pontes Filho dirigiu ao Diácono Otacílio Vieira de França logo que tomou
conhecimento da Páscoa definitiva de dona Ana. Ela faleceu vítma de parada
cardiorrespiratória, associada a uma crise de arritmia.
Vários diáconos de diversos regionais do Brasil também enviaram
mensagens de condolências e solidariedade ao Diácono Otacílio. Os Diáconos
do Regional Nordeste 2, principalmente os presidentes das CADs e CDDs,
também se solidarizam com o Diácono Otacilio neste momento de dor, mas
também de esperança na Ressurreição.

NOTA DE FALECIMENTO - RODRIGO R. NUNES

Cumprimos o doloroso
dever de comunicar o falecimento de Rodrigo Ribeiro
Nunes, filho do Diácono
Roberto Castilhos, Vicepresidente da CRD Sul 3,
ocorrido no dia 15 de julho,
na Argentina, onde residia.
Rodrigo faleceu aos 44
anos, vítima de AVC. O
corpo, após o velório, foi
cremado na província de
Corrientes, na Argentina, onde tinha dupla cidadania.
As Presidências da Comissão Nacional dos Diáconos e da Comissão
Regional dos Diáconos CRD Sul 3 externam ao caríssimo diácono Roberto e
família as orações e condolências.

A Comissão Arquidiocesana
dos Diáconos da Arquidiocese
do Rio de Janeiro comunica, com
pesar, o falecimento do diácono
Sidrack Gragoatá Chaves, ocorrido
neste domingo, 10 de julho. Diácono Sidrack exercia seu ministério
diaconal na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, da Arquidiocese
do Rio de Janeiro (RJ).
Neste momento de dor unimo-nos aos familiares e amigos e ao
Clero Arquidiocesano, rogando a Deus que conforte seus corações.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil, externa
suas condolências e orações. Descanse em Paz!

FALECIMENTO: DIÁCONO DARCY TIMÓTEO
Faleceu no dia 17 de julho,
aos 85 anos de idade, o Diácono
Permanente Darcy Thimóteo, da
Paróquia Bom Jesus dos Aflitos de
Sorocaba (SP), após longa enfermidade que se agravou nos últimos
mêses. Nascido em 25 de Dezembro de 1937, ordenado no dia 08 de
dezembro de 1995, Diácono Darcy
era casado com a senhora Tereza,
tendo completado no dia 15 de julho, 60 anos de Vida Conjugal.
A Família Diaconal da Arquidiocese de Sorocaba se solidariza com
a família do saudoso Diácono, que pela sua vida exemplar dedicada á nossa
Igreja, está na Casa do Pai. Deixou as filhas Tereza e Simone. A filha Simone assim se manifestou: "Todo guerreiro, ciente de seu compromisso, luta
até o fim. E assim o senhor o fez! Retornando para casa do Pai com o dever
cumprido e a fé inabalável no milagre da vida! Vá em paz." "Combati o bom
combate, acabei a carreira, guardei a fé!".
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos - CND/BRASIL, externa à família enlutada as condolências e orações.

INSTITUIÇÃO DOS MINISTÉRIOS DE LEITOR E
ACÓLITO.

FALECIMENTO DE CANDIDATO AO DIACONADO
Comunicamos, com pesar, o falecimento de Basilo Plens, ocorrido
no dia 16 de julho, em Nova Mutum
(MT). Basilo sofreu um acidente automobilístico (um caminhão bateu
na trazeira de seu carro), no dia 06
de julho, ficando hospitalizado em
Nova Mutum.
Basilio Plens era casado com Maria Célia Plens e era candidato ao
Diaconado permanente na diocese de
Sinop (MT). Participava da Paróquia

A Escola Diaconal ‘Dom Tomás Vaquero’, da Diocese São João da Boa Vista
(SP, nossas Famílias e nós, candidatos ao diaconato permanente, convidamos
São Francisco de Assis.
todos para participarem da Solene Celebração Eucarística na qual receberemos
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos e a Presidência da
os Ministérios de Leitor e Acólito. Os Ritos serão presididos pelo AdministraComissão Regional dos Diáconos Oeste 2 se solidarizam com a esposa e famídor Diocesano, Revmo. Pe. João Candido da Silva Neto, na Catedral São João
lia, e com a Escola Diaconal Diocesana. Descanse em Paz!
Batista em São João da Boa Vista, às 19:30h do dia 02 de setembro.
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