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DOM JOÃO WILK SE REÚNE EM RETIRO COM OS DIÁCONOS PERMANENTES 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       Diác. Anderson Ferreira da Silva 

Presidente da CDD de Anápolis-GO  

 
o dia 10 de março de 2013, os Diáconos 

Permanentes da Diocese de Anápolis-GO se 

reuniram com Dom João Wilk para realizarem um 

retiro. Dom João Wilk pregou sobre o Evangelho de Lucas 

(Lc 15,1-32) “O Filho Pródigo” e disse que o Diácono tem 

a função de imitar o amor de Deus dentro da família e de 

sua comunidade. Foi um momento especial porque 

meditamos e refletimos sobre a Misericórdia Divina em 

preparação para a Celebração da Páscoa do Senhor Jesus. 

  Em segundo momento assessorado pelo Pe. 

Francoá Costa, aproveitando a celebração dos 50 anos do 

Concílio Vaticano II, refletiu sobre a espiritualidade do 

Concílio na Vida e Missão do Diácono Permanente. 

  No terceiro momento, coordenado pelo Pe. 

William Martins, formador e referencial para os diáconos 

da Diocese de Anápolis, comentou sobre a necessidade e a 

importância dos encontros e da convivência para os 

diáconos permanentes por que geram comunhão, unidade e maturidade espiritual na caminhada diaconal. 

  Ao encerrar, o Presidente da Comissão Diocesana dos Diáconos de Anápolis – CDD, Diácono Anderson Ferreira da Silva, 

comentou da alegria de todos, sobretudo pelo espírito renovado e consciente da missão de servir, perdoar e amar. 

   

DOM PEDRO BRITO GUIMARÃES VISITA A ESCOLA 

DIACONAL DE PALMAS-TO 
 

                                                                                                                                          Diác. Antônio Oliveira dos Santos 

Diretor da Escola Diaconal de Palmas-TO 

 

o último dia 23 de fevereiro de 2013, a Escola Diaconal São Lourenço de 

Palmas-TO recebeu a visita do nosso Arcebispo Dom Pedro Brito Guimarães, 

onde ele pode conhecer melhor os candidatos ao Diaconado, especialmente a 

nova turma. Dom Pedro Brito pediu empenho e dedicação na formação intelectual, 

pastoral e espiritual, e que os candidatos sejam perseverantes. Foi um momento muito 

importante para todos os candidatos ao diaconado a presença do nosso bispo. A Escola 

tem 02 (duas) turmas, uma que está no 4º ano de formação e a outra que começou os seus estudos no ano passado, tendo no total 32 

candidatos ao diaconado. 
 

 
 

FORMAÇÃO SOBRE DIACONIAS NA 

ARQUIDIOCESE DE PALMAS-TO 
 

                                                                                                   Diác. Cláudio Gomes Borges 

Presidente da CAD de Palmas-TO  
 

 

 

os dias 08, 09 e 10 de março do ano de 2013, aconteceu a II 

Formação de curso para Diaconias na Arquidiocese de 

Palmas-TO. A formação foi ministrada pelo Diácono Zeno 

Konzen, Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos – CND, e 

teve a presença de 18 diáconos permanentes e 30 candidatos ao 

Diaconado, pertencentes à Arquidiocese de Palmas e às Dioceses 

de Miracema e Porto Nacional-TO.  O Arcebispo de Palmas, Dom 

Pedro Brito Guimarães, também participou da formação, e disse 

que vai instituir as Diaconias na Arquidiocese. Os diáconos estão 

animados com essas propostas, para exercerem ativamente no 

ministério. As Diaconias mais comentadas foram: Saúde, 

Esperança e Comunicação. Ficou claro que a formação de cursos 

para diaconias foi muito bem aceita pelos diáconos e pelos 

candidatos.  
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Diáconos Cláudio Gomes, Zeno Konzen, Clodoaldo Carvalho, 

Clovis Lopes e Marcos Antônio Soares 

Dom Pedro Brito Guimarães na Escola Diaconal 

Dom João Wilk e Diáconos Permanentes de Anápolis-GO 
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ASPIRANTES SÃO ADMITIDOS COMO CANDIDATOS AO 

DIACONATO PERMANENTE EM BRASÍLIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cand. Clóvis Alves Teixeira 

Arquidiocese de Brasília-DF 

 

o dia 22 de março de 2013, às 20 horas, na Paróquia São Sebastião, da Cidade 

do Gama-DF, trinta e dois aspirantes foram admitidos como candidatos ao 

diaconato permanente da Arquidiocese de Brasília-DF. A Solene Celebração 

Eucarística foi presidida por Dom Sergio da Rocha, Arcebispo da Arquidiocese de 

Brasília-DF, que disse aos admitidos: a ordenação diaconal implica, antes de tudo, em 

estar aberto ao serviço da caridade e, a exemplo de Cristo-Servo, o diácono é chamado a 

ser presença de Cristo e da Igreja nas diversas realidades da comunidade e principalmente 

na família. 
   

 
         

        Foto: Cand. Francisco Souza – Arquidiocese de Brasília-DF 
 

DIÁCONOS PERMANENTES DE JATAÍ SE REÚNEM 

PARA MAIS UM MOMENTO DE CONVIVÊNCIA 
 

o dia 16 de março de 2013, no Instituto Divino Espírito Santo da 

Diocese de Jataí-GO, os Diáconos Permanentes se reuniram para 

mais um momento de convivência e elaboração sobre vários 

assuntos inerentes à caminhada diaconal da Diocese de Jataí, entre 

eles os preparativos para iniciar uma nova turma de candidatos ao 

Diaconado na Escola Diaconal e a eleição da nova Diretoria da Comissão 

Diocesana dos Diáconos Permanentes de Jataí-GO. 

Antes do início da reunião foi servido um delicioso café, com a 

presença de vários Padres, entre eles o Pe. Neilton Nunes Neves, Diretor da 

Escola Diaconal São Lourenço e Referencial para os Diáconos 

Permanentes, o Pe. 

Valdinei, que conduziu 

a Oração das Laudes,  Pe. Cristiano, que sempre nos acolhe com muito carinho, Pe. Sérgio, Pe. 

Luiz Marcos, Pe. Nixon, e o Diác. Transitório Jalmo, que foram partilhar e mostrar a unidade 

entre os Presbíteros e os Diáconos Permanentes. 

Às 09 horas, o Pe. Neilton iniciou a reunião, convidando os Diáconos Permanentes para 

partilharem como tinham acolhido o Sumo Pontífice, o Papa Francisco, onde cada Diácono 

expressou a sua alegria, admiração e esperança e melhorias na Igreja Católica. 

Em seguida, o Pe. Neilton falou sobre a Escola Diaconal, dizendo “vários Padres se 

prontificaram a colaborarem lecionando as disciplinas aos futuros candidatos ao Diaconado e em 

suas comunidades também já estão observando o perfil daqueles que irão ser apresentados para o 

Propedêutico”. 

Após o almoço, o Diác. Hamilton dos Santos Nascimento, Presidente da Comissão 

Regional dos Diáconos – CRD-CO, falou sobre a organização e os compromissos dos Diáconos 

Permanentes na família, na comunidade, mas também de manter e zelar pela Comissão Diocesana de Diáconos – CDD, pois sem ela os Diáconos não 

possuem seu principal referencial na Diocese. Em seguida, foi eleita, por aclamação, a nova Diretoria da Comissão Diocesana dos Diáconos de Jataí, 

tendo como Presidente o Diác. Antônio César Elias Cardoso, de Mineiros-GO, Vice-Presidente o Diác. Valdir Alves da Costa, de Caçu-GO, 

Secretário o Diác. Ivando Custódio Cabral, de Quirinópolis-GO, e para Tesoureiro o Diác. Adonias Martins de Oliveira, de Jataí-GO. 

 

REUNÃO DA DIRETORIA DA CND COM OS CONSELHOS CONSULTIVO E FISCAL 
 

Diretoria da Comissão Nacional dos Diáconos – CND, a Equipe 

Nacional de Assessoria de Comunicação – ENAP e os Conselhos 

Consultivo e Fiscal se reuniram nos dias 21 a 23 de fevereiro de 2013, em 

Uberlândia-MG, para tratarem de vários assuntos importantes da caminhada 

do diaconado do Brasil, entre eles a conclusão final dos preparativos para a 

realização da I Assembleia Geral Nacional Formativa para os Diáconos 

Permanentes, a ser realizada nos dias 19 a 21 de abril, em Florianópolis-SC. 

Os Presidentes das Comissões Regionais apresentaram os informes de seus 

trabalhos, os quais servirão de ricas experiências para todos os demais 

regionais e uma demonstração de comunhão entre os diáconos do Brasil, 

através de seus representantes, que estão unidos em busca dos mesmos 

objetivos para o bem comum de todos os diáconos e da Igreja. 

  A ENAP elaborou os temas dos seguintes encontros: XIII Encontro 

Nacional de Formadores e Diretores de Escolas Diaconais, a ser realizado nos dias 13 a 15 de outubro de 2014, em Porto Alegre-RS, 

terá como tema “Diáconos e os desafios da nova Evangelização”; Assembleia Geral Eletiva da CND com o tema “O Concílio 

Vaticano II e os 50 da restauração do Diaconato Permanente”, a ser realizada no Rio de Janeiro-RJ, de 09 a 12 de abril de 2015, os 

quais foram aprovados pela Diretoria da CND e o Conselho Consultivo. Houve também o momento com as esposas, que afirmaram 

sua vontade de colaborarem mais nas reuniões e nos encontros. Essas ideias foram bem acolhidas pelos diáconos, os quais sugeriram 

possibilidades para que as esposas se tornassem mais participativas. 

  O Presidente da CND, Diác. Zeno Konzen, agradeceu pela presença de todos e pela colaboração nas decisões dos assuntos 

desta reunião. 

N 

N 

A 

2 – JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 

Nova Diretoria da CDD de Jataí-GO 

Pe. Neilton Nunes Neves e os Diáconos Permanentes de Jataí-GO 

Após a Celebração Eucarística na Igreja São Judas Tadeu, Dom 

Paulo Francisco, Padres, Diáconos Permanentes de Uberlândia e 

a Delegação da Comissão Nacional dos Diáconos – CND 



 

 

 
 

DIÁCONO JOSÉ MARIA E ESPOSA MARIA ZENEIDA  

COMEMORAM E CELEBRAM BODAS DE OURO 

 
o dia 09 de fevereiro, na Cidade de Santa Helena de 

Goiás-GO, o Diác. José Maria e sua esposa Maria 

Zeneida se reuniram com os familiares e amigos 

para juntos em oração festejarem seus 50 anos de vida 

matrimonial. “Bodas de Ouro: jubileu consagrado pelo 

tempo que fortalece os vínculos, supera as dificuldades e 

prova o valor da vida em comunhão”. “... E sua casa não 

caiu pois estava edificada sobre a rocha” (Mt 7,2). Neste 

dia de agradecimentos a Deus, a celebração litúrgica de 

ação de graças foi presidida pelo Pe. Vicente Cezanildo 

Duarte e co-celebrada pelo Pe. Francisco, estiveram 

também presentes o Pe. Nixon de Araújo Félix, o Pe. 

Cristiano Faria dos Santos, Diác. Renato Pereira Araújo e 

o Diác. Hamilton dos S. Nascimento.  A Diretoria da 

Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-

CO deseja ao admirado casal José Maria e Maria Zeneida muitos anos de vida, saúde e que desça 

sobre eles muitas bênçãos e paz. 

 

                PRESIDENTE DO REGIONAL CENTRO-OESTE REALIZA VISITA AOS DIÁCONOS 

 
o dia 10 de fevereiro de 2013, o Presidente da CRD-CO, Diác. 

Hamilton dos Santos Nascimento, juntamente com sua esposa Dalva 

de Oliveira e a filha Andrea de Oliveira, visitaram o Diác. José Alves 

e sua esposa Albertina Rosa da Silva, mais conhecida como Terezinha, na 

Cidade de Santa Helena de Goiás-GO. Foi 

um momento de muita alegria e emoção 

para todos, onde pudemos nos conhecer, e 

saber das histórias e dos acontecimentos, 

sobre os diáconos do Regional, de ontem e 

hoje. O Diác. José Alves atualmente não 

exerce mais as funções como 

anteriormente, está com a idade avançada, 

exerce sua diaconia através das orações. 

Segundo sua esposa Terezinha, disse para 

nós de maneira emocionada que o Diác. 

Zé, como ela o chama, “foi um bom 

diácono, um bom esposo, um homem justo e que seu maior prazer era quando Zé abria aquele 

portão para ir para a Igreja ou para as fazendas celebrar, que se sentia orgulhosa e agraciada por 

Deus, de ser a esposa de um diácono”, enquanto isto os dois choravam ao relembrar o passado, e 

acrescentou “Hoje recordei muitas coisas com esta visita tão importante para nós, até pensei que 

eram os testemunhas de Jeová, vamos rezar por vocês, agente recorda dos tempos atrás, não é Zé!”  

  Dona Terezinha, enquanto nos servia um delicioso café, ainda nos disse tantas outras 

coisas, que também nos deixaram muito orgulhosos em aprender com seus conhecimentos e 

sabedoria. Deixamos também com eles as notícias dos diáconos e da Igreja. Ao encerrar rezamos 

juntos, agradecendo a Deus por aquele momento do encontro da Família Diaconal: “Santuário da 

Vida”. 

 

 

 

o dia 15 de março 2013, o Presidente da CRD-

CO visitou o Diác. Miguel Martins da Silveira e 

sua esposa Maria de Siqueira Silveira, em Goiânia-GO. 

Foi uma visita fraterna e de unidade entre os diáconos 

que não podem mais nos acompanhar.  

 O Diác. Miguel, que no dia 24 de março de 2013 

comemorará 83 anos de idade, recebeu antecipadamente 

da Diretoria da CRD-CO os parabéns pelo seu 

aniversário e seus bons trabalhos realizados na Igreja, 

pelos diáconos do Regional Centro-Oeste e, de modo 

especial, na sua família. 
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Diác. José Alves e Esposa Terezinha 

Andrea, Dalva, Diác. Hamilton, Diác. José Alves e esposa Terezinha 

Diác. José Maria e familiares 

Diác. José Maria e Esposa Maria Zeneida 

Diácono Miguel e Esposa Maria de Siqueira 
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Meus irmãos e irmãs da Família Diaconal! 

 

Estamos iniciando mais um ano de atividades em nossas Igrejas. Portanto, merece especial atenção para 

revermos os nossos atos e refletirmos sobre as Diretrizes do Diaconado Permanente e as propostas contidas no 

Documento de Aparecida que nos orientam para a nossa caminhada diaconal.  

Outro aspecto importante é sobre o Ano da Fé, instituído pelo Papa Emérito Bento XVI em 16 de outubro de 

2012, e que se encerra no dia 24 de novembro de 2013, um evento da Igreja que marca os 50 anos do Concílio Vaticano II e o 

vigésimo aniversário da promulgação do Catecismo da Igreja Católica - CIC. “Em nossos dias a fé é um dom que se deve redescobrir, 

cultivar e testemunhar para que o Senhor conceda a cada um de nós vivermos a alegria de sermos cristãos”. 

A todos queremos deixar nossos agradecimentos pelo zelo e dedicação aos trabalhos para com a Igreja e ao povo de Deus.  
 

Comissão Regional dos Diáconos Permanentes do Regional Centro-Oeste 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
                  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

“Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para remissão dos pecados”. 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

Tema: Fraternidade e Juventude e o 

lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8). A 

Família do Diácono “Santuário da Vida” 

é convocada a rezar para que a Jornada 

Mundial da Juventude – JMJ não seja 

apenas uma celebração festiva, mas de 

sentido de vida e de valorização como 

proposta de catequese para a iniciação à 

vida cristã. 
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CONTA BANCÁRIA DA COMISSÃO REGIONAL DOS DIÁCONOS 
PERMANENTES DO CENTRO-OESTE – CRD-CO 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF  
Agência 1.041 – Operação 003 – Conta Corrente 2.139-4 

Nome do Favorecido: Comissão Nacional dos Diáconos. 

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª ASSEMBLEIA GERAL 

 FORMATIVA DA CND 

 

     Ficam convocados os Diáconos do Brasil para participarem da 1ª Assembleia Geral 

Formativa da Comissão Nacional dos Diáconos – CND, que acontecerá no período de 

19 a 21 de abril de 2013, no Hotel Tropicanas, em Canasvieiras – Florianópolis-SC, 

com início às 12h do dia 19, e término às 12h do dia 21. 

 

 
 

EXPEDIENTE 
 

INFOCo 
 

Informativo da Comissão Regional  

dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO 

Endereço: QSC 19, Chácara 28B, Casa 10, 

Taguatinga Sul, DF – CEP 72016-190  

Tel.: (61) 3032-3532 / 9604-5665 

E-mail: diac.hamilton@gmail.com 
Dom Romualdo Matias Kujawski 

Bispo Referencial para os Diáconos 
Presidente: Diác. Hamilton dos S. Nascimento 

Vice-Presidente: Diác. José Maria da Silva 

1º Secretário: Diác. Antônio César E. Cardoso 

1º Tesoureiro: Diác. José Batista de S. Filho 

Diagramação/Artes Finais: Daniel C. Alencar 

Revisores: Dalva de Oliveira Nascimento 

José Marcílio Leite dos Prazeres 

Jorn. Resp.: Diác. Benedito Jesus Nery Filho  

MTDRT 047/PI 

 

Circulação Trimestral  

Tiragem: 1.000 Exemplares 
 

 

 

 

 

 

ALELUIA! ALELUIA!  

CRISTO RESSUSCITOU 

DE VERDADE! 
  

A Comissão Regional dos 

Diáconos Permanentes deseja à 

“Família Diaconal” uma 

FELIZ e ABENÇOADA            

PÁSCOA!!! 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PESAR 

 

 A Diretoria da CRD-CO manifesta seus 

sentimentos de pesar pelo falecimento da nossa irmã 

EDITH FERREIRA PEREIRA, esposa do Diác. 

Roberto Pereira, da Arquidiocese de Brasília. Dona 

Edith, para nós, diáconos e esposas de Brasília, foi uma 

incentivadora que contribuiu muito para o 

fortalecimento da unidade diaconal promovendo 

reuniões e encontros que favoreceram a unidade das 

famílias dos diáconos de Brasília. 

        Ao Diác. Roberto e familiares nossas orações, e 

que este momento não seja apenas de tristeza, mas de fé 

na ressurreição com Cristo Jesus. 

 

  

                                O NOVO SUMO PONTÍFICE 
 

 O Papa Francisco é de origem de uma modesta família 

italiana. Seu nome é Jorge Mario Bergoglio, nasceu em Buenos 

Aires, Argentina, no dia 17 de dezembro de 1936. Ele é o primeiro 

Papa Latino-Americano. A Diretoria da Comissão Regional dos 

Diáconos Permanentes do Centro-Oeste, em nome de todos os 

diáconos, acolhe com alegria, carinho e orações o nosso Papa 

Francisco.  

 

  

 

DIÁCONOS DE GOIÂNIA REÚNEM-SE PARA UM MOMENTO DE 

CONFRATERNIZAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA CAD 
 

 No dia 02 de março de 2013, após o delicioso almoço, os 

diáconos permanentes se reuniram na Paróquia Sagrada Família 

para uma preparação da criação da Comissão Arquidiocesana dos 

Diáconos de Goiânia – CAD, que teve como pauta, sob as 

orientações do Diác. Hamilton dos Santos Nascimento, Presidente 

da CRD-CO, o que será necessário para se criar a CAD. Após 

serem informados, o Diác. Ramon Curado, que fez todas as 

anotações, irá encaminhar a Dom Washington Cruz, Arcebispo de 

Goiânia, e a Dom Waldemar Passini Dalbello, Bispo Auxiliar de 

Goiânia, para decidirem a data da criação da CAD e da eleição da 

futura Diretoria.   
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