
 
 

INFOCo 
   
  
 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CNBB 
CRIA REGIONAL NORTE III 

 
 urante a 51ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 

CNBB, em Aparecida-SP, de 10 a 19 de abril de 2013, foi aprovada a criação do 

18º Regional da CNBB: Regional Norte III, composto pela Arquidiocese de 

Palmas, pelas Dioceses de Porto Nacional, Miracema do Tocantins e 

Tocantinópolis e pela Prelazia de Cristalândia, todas do Estado do Tocantins, e por mais 

alguns Municípios do Estado de Goiás. 

Essa criação sabemos que não é uma divisão da Igreja, mas sim uma grande 

benção de Deus, que conhece muito bem nossos limites e quer facilitar nossos trabalhos, 

enxugando despesas, encurtando distâncias para a missão ser realizada com mais 

perfeição por todo o povo de Deus que comporá o 18º Regional Norte III.  

Portanto, a Diretoria da Comissão Regional dos Diáconos Permanentes do 

Centro-Oeste - CRD-CO está à disposição dos Diáconos Permanentes desse novo 

Regional para contribuir no que for necessário para a criação da Diretoria da Comissão 

Regional dos Diáconos Permanentes do Norte III. 
 

 

DOM ROMUALDO MATIAS KUJAWSKI RECEBE DIÁCONOS EM REUNIÃO 
       

om Romualdo Matias Kujawski, Bispo da Diocese de Porto 
Nacional-TO, acolheu o Diác. Hamilton dos Santos 
Nascimento, Presidente da Diretoria da CRD-CO, 
acompanhado de seu assessor José Marcílio, e o Diác. 

Heldeir Gomes, Presidente da Comissão Diocesana de Diáconos 
de Porto Nacional. Após uma visita no Seminário e na Catedral 
Nossa Senhora das Mercês, Dom Romualdo nos ofereceu um 
delicioso almoço. Em seguida, nos reunimos para tratar de 
assuntos da CRD-CO, e 
tendo também em pauta 
as mudanças em virtude 

da criação do novo Regional Norte III da CNBB. 
   Dom Romualdo disse que não poderá mais nos acompanhar por 
não fazer mais parte do Regional Centro-Oeste e que agora assume a 
Pascom e a Liturgia como Bispo Referencial do Regional Norte III. Mas 
como já tinha agendado que a Assembleia Inter-Regional acontecesse na 

Diocese de Porto Nacional gostaria que 
permanecesse e fosse realizada nos dias 
29, 30 e 31 de agosto de 2014, indicando o 
Diác. Heldeir como coordenador para os 
preparativos do evento. 
   Fizemos uma avaliação dos 
trabalhos realizados, entre eles o tema 
sobre a “A Família do Diácono”. Disse Dom 
Romualdo: “Aprendi muito neste espaço 
de tempo com os diáconos e suas esposas, 
foi uma experiência importante para mim, como Bispo agora posso dizer que 
conheço a família dos diáconos através dos encontros, das conversas pessoais e 
em grupo; as esposas são realmente autênticas, gostei muito de ter trabalhado 
com os diáconos, quero agradecer pelo carinho que me ofereceram e que 
continuem com esse entusiasmo”.  
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Diác. Heldeir, Dom Romualdo e Diác. Hamilton 

José Marcílio e Dom Romualdo 
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Catedral Nossa Senhora das Mercês  

Diocese de Porto Nacional-TO 

Mapa do Regional Norte III 



 
 
 

I ASSEMBLEIA GERAL NÃO ELETIVA DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS – CND 
 

Primeira Assembleia Geral não Eletiva da 
Comissão Nacional dos Diáconos – CND foi 
realizada entre os dias 19 a 21 de abril de 
2013, na Cidade de Florianópolis-SC, com a 

participação de 273 integrantes, entre eles 
Diáconos Permanentes, esposas, filhos, Padres, 
Bispos e representantes de outras Comissões. 
   A Assembleia teve como tema “Missão do 
Diácono Permanente à luz das Diretrizes para o 
Diaconado Permanente” (Doc. 96, da CNBB), e 
apresentação das emendas em vista a modificação 
dos Estatutos Canônico e Civil da CND. 
   O Primeiro Capítulo das Diretrizes para o Diaconado Permanente foi abordado pelo Diác. Antônio Heliton 
Alves, do Regional Sul III, que relatou sobre a importância das diaconias na vida e missão da Igreja, como foi no 

período da sua origem, portanto, a restauração aconteceu 
no dia 15 de novembro de 1965, na 5ª Sessão do Concílio 
Vaticano II, para o ministério da caridade, da palavra e da 
liturgia. 
   O Segundo Capítulo das Diretrizes para o 
Diaconado Permanente foi desenvolvido pelo Diác. Júlio 
César Bendinelli, do Regional Leste II, o qual relatou sobre 
“A vida e articulação dos diáconos”. Cada, um a seu modo, 
“provocou e apresentou” aspectos que foram 
acrescentados no presente documento que não faziam 
parte nas Diretrizes do Documento nº 74, da CNBB. 
    O Terceiro Capítulo do Documento 96 foi abordado 

pelo Diác. Juranir Rossati Machado, do Regional Leste I, que destacou desde os pré-requisitos e perfil dos 
candidatos ao diaconado, como: vocação, vida matrimonial, vida profissional, caminhada de comunidade, até as 
escolas diaconais, fazendo um comparativo entre os pontos das diretrizes anteriores (Doc. nº 74), com as atuais 
Diretrizes (Doc. nº 96), e um dos acréscimos importantes no novo documento tem a orientação do Papa Bento XVI, 
sobre a espiritualidade do diácono: “Um elemento caracterizador da espiritualidade diaconal sela a Palavra de 
Deus, que o diácono é chamado a anunciar com autoridade, acreditando naquilo que proclama, ensinando aquilo 
que acredita, vivendo aquilo que ensina”.   
   Todos esses trabalhos foram realizados pelos membros da Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica – 
ENAP, da Comissão Nacional dos Diáconos – CND. A Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO 
agradece e parabeniza as Diretorias da CND e da ENAP pelo êxito dos objetivos alcançados. 

 
 
 
 
 
 
 

DOM ESMERALDO BARRETO DE FARIAS, ARCEBISPO DE PORTO VELHO-RO E BISPO 
REFERENCIAL PARA OS DIÁCONOS PERMANENTES NO BRASIL,  

PARTICIPA DA I ASSEMBLEIA GERAL NÃO ELETIVA DA CND, EM FLORIANÓPOLIS-SC 
 

 

 om Esmeraldo Barreto de Farias, Arcebispo de Porto Velho-RO, e Bispo da 
Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada – 
CMOVC, e Bispo Referencial para os Diáconos Permanentes no Brasil, 
juntamente com seu assessor, Padre Deusmar Jesus Silva, fizeram-se 

presentes durante a Assembleia, de 19 a 21 de abril de 2013. Dom Esmeraldo 
abordou questões, tais como: “Na prática, o que está 
mais claro a respeito da missão do Diácono 
Permanente?”, “Como esta missão está sendo 
vivenciada?” e “Na sua organização diaconal em seus vários níveis, tem contribuído 
para a realização da missão?” Esta abordagem de Dom Esmeraldo despertou nos 
participantes da Assembleia a debaterem em busca de respostas, sobre as quais vários 
diáconos falaram de sua experiência apontando exemplos do cumprimento da missão 
diaconal não somente no aspecto religioso mas também nos aspectos sociais e culturais 
em que envolvem e promovem a pessoa humana. 

   Dom Esmeraldo citou outras características que contribuirão para o crescimento e a unidade do corpo 
diaconal no Brasil, entre elas: que os diáconos devem buscar mais a inserção entre os diáconos e, de modo especial, 
a comunhão com Jesus Cristo, sua Igreja e com os pobres.  
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Dom Esmeraldo Barreto de Farias 

Pe. Deusmar Jesus Silva 

Diáconos Permanentes participantes da I Assembleia Geral não Eletiva da CND 

                Celebração Eucarística do encerramento da Assembleia 



 
 
 

DIÁCONOS DO REGIONAL CENTRO-OESTE PARTICIPAM DA 
I ASSEMBLEIA GERAL NÃO ELETIVA DA CND, EM FLORIANÓPOLIS-SC 

 
om a presença de 11 diáconos permanentes, 1 
diácono transitório de Porto Nacional-TO, 4 
esposas e 3 filhos, a Comissão Regional dos 

Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO foi representada na I 
Assembleia Geral não Eletiva da CND, realizada em 
Florianópolis-SC, no período de 19 a 21 de abril de 2013, 
que teve como tema central o “Documento nº 96, da 
CNBB, Diretrizes para o Diaconado Permanente da Igreja 
no Brasil – Formação, Vida e Ministério”.  

A Diretoria da CRD-CO agradece pela participação e 
colaboração dos diáconos e esposas que compareceram 
representando a todos os nossos irmãos diáconos e 
familiares que não puderam estar presentes de corpo 
mas que se fizeram com suas orações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATOS AO DIACONADO RECEBEM O MINISTÉRIO DO  

ACOLITATO EM GOIÂNIA-GO 
 

  o dia 21 de abril de 2013, na Catedral 

Metropolitana Nossa Senhora Auxiliadora, Dom 

Washington Cruz, Arcebispo de Goiânia, instituiu 

mais 10 Candidatos ao Diaconado Permanente ao 

Ministério do Acolitato para auxiliar o sacerdote no altar. 

  A Diretoria deste Regional parabeniza os novos acólitos 

e pede orações por aqueles que brevemente receberão o 

Sacramento da Ordem em seu primeiro grau, o “Diácono”. 

E com a proteção de São Lourenço que tudo seja para a 

graça de Deus e para o bem da Igreja. 
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Diáconos participantes da I Assembleia Geral Formativa da CND 

 

Diác. Antônio e esposa Maria Mazarelo, da Diocese de Anápolis-GO 
Diác. Damasceno e esposa Inês, acompanhados da  

  filha Cláudia e esposo Klaus, da Arquidiocese de Brasília 

Sônia, esposa do Diác. Lourenço, e filhos  

Keila e Bruno, da Diocese de Anápolis-GO 

Diác. João Paulo Veloso e Diác. Heldeir, da Diocese de Porto              

Nacional-TO, e o Candidato Nário, da Diocese de Anápolis-GO 

Dom Washington Cruz 

Diáconos Carlos, Ramon e 

Hermes, da Arquidiocese de 

Goiânia-GO 



 

 

 
DIÁCONOS E CANDIDATOS DE BRASÍLIA HOMENAGEIAM 

ESPOSAS PELA PASSAGEM DO DIA DAS MÃES 
 

 

Escola Diaconal São Lourenço, de Brasília, 

realizou mais um Encontro de Formação 
Permanente para os Diáconos e Candidatos ao 

Diaconado, juntamente com suas respectivas 
esposas. O tema foi sobre a Doutrina Social da Igreja 

(DSI), assessorado pelo Sr. Prof. Cláudio Fontelles, que 

destacou a importância do conhecimento do conteúdo 
do Compêndio da DSI e disse que quem conhece tem 

base para combater os desafios que enfrentam os 

princípios cristãos, como: aborto, corrupção, eutanásia, 
divórcio, etc.  

  Acrescentou que devemos criar mais espaço para o conhecimento da DSI porque ela faz parte da Catequese e da Ação 
Evangelizadora, é uma prioridade Pastoral, porque ela propõe uma nova ordem social, política e cultural, ela forma e prepara o cristão para 

combater situações opostas às suas propostas. O Diácono Permanente deve estar inteirado sobre a DSI para combater todo tipo de ataques à 

Igreja, contra os valores éticos e ameaças às futuras gerações. 
Após a formação foram apresentados os informes pelo Presidente da Comissão Arquidiocesana de Diáconos Permanentes de 

Brasília – CAD-DF, Diác. Damasceno, e pelo Pe. Jorge Eldo, Vigário para o Diaconado de Brasília, e o agendamento da data em que 32 

candidatos receberão o Ministério do Acolitato, o qual ficou decidido para o próximo dia 04 de agosto de 2013, na Paróquia Maria 
Imaculada, no Guará II, Brasília-DF. 

  Em seguida, os Diáconos e Candidatos surpreenderam suas esposas homenageando-as pela passagem do Dia das Mães com flores, 
versos e prosas e um requintado almoço. 
 

PREZADOS DIÁCONOS, QUERIDAS ESPOSAS, FILHOS E FILHAS DAS FAMÍLIAS DIACONAIS 
 

 assando o tempo, já fez muitos meses e não consegui me comunicar com vocês. Peço desculpas por tantos imprevistos. Como 

vocês sabem, criou-se recentemente o novo Regional da CNBB, o Norte III, e, como Bispo de Porto Nacional, passei para este 

Regional. Por isso, tenho que renunciar à coordenação dos Diáconos Permanentes do Regional Centro-Oeste. A possibilidade de 

estar com vocês por dois anos me fez muito bem. Gostei da vossa sinceridade, acolhida e preocupação comigo, principalmente nos 

dois Encontros Regionais. Lembro também das queridas esposas partilhando as alegrias e os desafios de lidar com os maridos 

consagrados ao Diaconato. 

  Deus seja louvado, pois estamos cumprindo as nossas obrigações, doando-nos ao serviço do Reino de Deus. Faço votos de 

felicidades a todos e que Deus nos abençoe e também nossos compromissos, em nossos acertos e nas nossas ansiedades.  

  Vale a pena deixar-se queimar de chamas do Amor do Espírito Santo para que o Reino de Deus cresça na nossa sociedade 

pós-moderna.  
  Abraços, saudações e bênçãos a todos. 

† Dom Romualdo Matias Kujawski 

Bispo de Porto Nacional-TO 

NOTA DE FALECIMENTO I 
 

om grande pesar comunicamos o 

falecimento do Diác. Manoel Messias 

da Silva, no dia 15/04/2013, em 

Goiânia-GO. O mesmo estava 

exercendo o seu Ministério Diaconal na 

Paróquia Nossa Senhora Rainha do Povo, em 

Goiânia-GO.  A Diretoria da CRD-CO envia suas condolências 

aos seus familiares e roga a Nossa Senhora que lhes dê muita 

força, fé e esperança na ressurreição eterna. 
 

 

        

 

NOTA DE FALECIMENTO II 

 
omunicanos o falecimento do nosso irmão 

Diác. Walter Louzada no dia 27 de abril 

de 2013, na Cidade de Trindade-GO. O 

mesmo prestava seus serviços diaconais na 

Paróquia Divino Espiríto Santo, no Guará II, em 

Brasília-DF. A Diretoria da CRD-CO envia mensagem de 

sentimentos aos Diáconos Permanentes desta Arquidiocese e 

também para a esposa do Diác. Louzada, Sra. Abigail Martins 

Melo, e demais familires. Que Nossa Senhora do Amparo proteja 

a todos nesse momento de dor e saudades. 
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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 

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 

Jornalista Resp.: Diác. Benedito Jesus Nery Filho MTDRT 047/PI 

Circulação Trimestral  

Tiragem: 1.000 Exemplares 

 

 

 

 

Rezemos pela Jornada Mundial da Juventude. Que Deus 

abençoe a todos. Sejam bem-vindos! 


