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PARABÉNS! ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA ORDENA MAIS 14 DIÁCONOS 
PERMANENTES PARA O SERVIÇO DA IGREJA DE JESUS CRISTO! 

 
o dia 14 de setembro, dedicado 
à Festa da Exaltação da Santa 
Cruz, no Santuário de Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro, em 
Goiânia-GO, realizou-se a solene 
Celebração Eucarística, na qual, pela 
Oração Consecratória e imposição das 
mãos do Reverendíssimo Dom 
Washington Cruz, CP, Arcebispo de 
Goiânia, foram Ordenados os acólitos 
Adailton Cândido Ramos, Amauri 
Rodrigues de Souza Jr., Arnaldo de Paula Araújo, Dino Magalhães Soares, Fernando Valadão Machado, 
Gasparino Francisco de Assis, José Batista da Silva,  José Maurício Simões, José Roberto da Silva, Neriton 
Pimenta Rocha, Oscar Barbosa Damasceno, Paulinelly Ferreira Sales, Sebastião dos Reis Ferreira e 
Weideir Cardoso da Silva ao grau do Diaconato para o serviço da Igreja de Cristo e do povo de Deus.  

Na Homilia Dom Washington disse que o Diácono deve sempre olhar para a cruz como sinal de alegria e 
salvação e carregar durante a caminhada a exemplo de Cristo-Servo; citou ainda: “O que é o Diácono 
Permanente? Não é um fiel-leigo com poderes especiais, não é um “sacristão de primeira” ou padre de 
segunda, mas também não é um presbítero, com quem também se parece. O que distingue o Diácono? É o 

ministério ordenado, a Graça 
Sacramental. O que lhe é próprio? 
Tem responsabilidades especiais; na 
Mesa da Palavra, na Liturgia, na 
Caridade, 
  No final da celebração Dom 
Washington dirigiu aos familiares 
dos Neo-Diáconos agradecendo de 
modo especial às esposas por 
terem cedido seus esposos ao 
serviço da Igreja, aos filhos, genros, 
noras e netos porque todos irão 
juntos participar dessa diaconia. E 
concedeu-lhes especiais bênçãos.  

    A Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-
CO parabeniza a todos os Neo-Diáconos, os seus familiares e as 
Comunidades às quais pertencem e agradece mais uma vez a 
Dom Washington, a Dom Waldemar Passini Dalbello, Bispo 
Auxiliar de Goiânia, ao Mons. Luis Gonzaga Lobo, Diretor da 
Escola Diaconal Arquidiocesana Santo Estevão – EDASE, e ao 
Clero da Igreja de Goiânia pela confiança depositada nos 
Diáconos Permanentes. Sejam todos bem-vindos ao Corpo 
Diacônio do Regional Centro-Oeste, e que Santo Estevão lhes 
abençoe e proteja nesta nova caminhada de vida juntamente com 
seus familiares.  
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COMUNIDADE DE QUIRINÓPOLIS-GO HOMENAGEIA DIÁCONOS PERMANENTES 
Por Gisele, Comunidade Nossa Senhora d’Abadia, Quirinópolis-GO 

e foi incumbido a um certo tempo a 

responsabilidade de escrever sobre o 

Diaconato para este momento.  

 Quirinópolis tem uma história especial 

com o diaconato, pois viveu em nosso meio um dos 

três primeiros diáconos permanentes da América 

Latina, o saudoso Diác. Pedro Cardoso, ordenado 

em 22 de agosto de 1968, pelo Papa Paulo VI, em 

Bogotá, na Colômbia. A partir dessa graça vieram 

outras acompanhadas pelo Diác. Nelson, Diác. José 

Soares, Diác. José Eustáquio, até os dias atuais em 

que convivemos com os queridos Diác. Ronan e 

Diác. Ivando. Reforço que vocês, diáconos, são 

sinais da graça de Deus em nosso meio. O diácono permanente é uma vocação da Igreja para o serviço da comunhão, para 

o serviço dos irmãos. Dado que o diácono é simultaneamente pai e esposo, exerce uma profissão civil e se consagra à 

comunidade eclesial pelo Sacramento da Ordem. Na verdade, são três grandes dimensões: familiar, profissional e eclesial. 

Dom Majella, durante a realização do XIV Encontro Regional dos Diáconos, esposas e candidatos, realizado em 

2012, convida os Diáconos a refletirem sobre o duplo Sacramento que receberam: o do Matrimônio e o da Ordem; 

Administrar esses desafios e colocá-los a serviço da missão constitui tarefa diária. É preciso maturidade para atribuir a 

cada função o peso certo no momento exato. A harmonização dos possíveis conflitos exige uma escala de valores ditada 

pela vivência dos dois sacramentos além da responsabilidade profissional. É preciso, mesmo dando prioridade 

momentânea a uma delas, buscar o equilíbrio. Sem essa harmonia não existe plena realização vocacional. 

Vocação é, antes de tudo, dom de Deus. Na Sagrada Escritura, no livro de Jeremias, lemos "antes que saísses do 

seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta 

para as nações" (Jr 1,4-5). 

João Paulo II, no documento  

L'Osservatore Romano, publicado em 

24.10.1993, afirma: "O diaconato empenha ao 

seguimento de Jesus, nesta atitude de serviço 

humilde que não só se exprime nas obras de 

caridade, mas investe e forja o modo de pensar 

e de agir". Por isso, conforme o documento de 

Puebla, p. 697-698, "a missão e a função do 

diácono não devem ser avaliadas com critérios 

meramente pragmáticos, por estas ou aquelas 

funções [...]. O carisma do diácono é ser sinal 

sacramental de Cristo-Servo. 

Os diáconos não são ordenados para 

uma missão além do mundo que nos rodeia, mas para ajudar a construir um mundo mais de acordo com o projeto de 

Deus. 

Uma marca indelével, o testemunho de presença missionária e profética em meio aos pobres. 

Missionária porque o Diácono está sempre disponível e atento para ir ao encontro dos irmãos e irmãs, famílias e 

grupos em situações de sofrimento e exclusão. 

Profética porque ali está o Diácono, em nome de Cristo e da Igreja, para escutar a história daquelas pessoas e 

famílias, para reconhecer o Cristo que com eles se identifica e ser para eles sinal de esperança, de solidariedade, de 

presença do amor de Jesus que veio para servir e não para ser servido. A presença profética traz os pobres com seus 

clamores para o meio da comunidade chamando a atenção da sociedade.  

Agradeço, em nome de toda a comunidade, as esposas, filhos e netos de diáconos, pelas renúncias e pelo SIM 

diário de vocês. 

Aos diáconos ausentes e presentes, aos que passaram por nós e aos que não conhecemos, agradeço pelo servir, 

pela voz por nós, pelo exemplo, pela humildade, às vezes pelo silêncio e também pelas orações. 

Utilizo-me das palavras de Dom Majella, no Encontro de Diáconos em 2012, para finalizar minha homenagem: 

NÃO VEJO UMA PARÓQUIA SEM DIÁCONO. 

Concluo, afirmando que vocês são muito importantes para a nossa comunidade e acredito que toda a Diocese de 

Jataí reza e anseia por mais vocações diaconais. 

Mais uma vez, obrigada e que Deus os abençoe, os proteja e os cubra de graças. E que nós possamos contribuir 

para as vossas santificações! Meu sincero e fraternal abraço, em meu nome, em nome da minha família, em nome das 

Equipes de Nossa Senhora desta paróquia e de toda a nossa comunidade. 

Muito obrigada. 

M 

2 – JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 

Celebração Eucarística na Paróquia Nossa Senhora D’Abadia 



 
 

“O DIACONADO PERMANENTE NA VIDA E NA MISSÃO DA IGREJA” 

DO REGIONAL CENTRO-OESTE 
 

o Centro-Oeste, Dom Benedito Domingos Vito Coscia (in memoriam), Bispo da Diocese de Jataí-GO, tendo 

participado do Concílio Vaticano II, foi um dos mais entusiastas defensores da restauração e implantação do 

diaconato permanente. 

 Tanto é assim, que, já no dia 28/08/1968, em Bogotá, antes de abrir a II Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano, em Medellín, na Colômbia, o próprio Papa Paulo VI ordenou os 

primeiros diáconos Latino-Americanos, entre eles, o Diácono Pedro 

Cardoso Da Silva, falecido (17/01/1998), pertencente à Diocese de Jataí-GO 

e residente em Quirinópolis-GO. 

 A Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO foi 

fundada em 15 de novembro de 1997, em Jataí-GO, sendo eleito o seu 1º 

Presidente o Diácono Paulo Rodrigues de Oliveira (in memoriam), da 

Diocese de Jataí-GO, e Vice-Presidente o Diácono João Camilo Macário, da 

Arquidiocese de Palmas-TO.  

 Hoje são 143 Diáconos Permanentes em suas respectivas comunidades paroquiais, 

desempenhando suas funções, e com perspectivas de mais 32 novas ordenações para este ano, em Brasília-DF. 

 O Diaconato, dom dado à Igreja desde o início, atualmente vem se confirmando através daqueles que receberam a 

graça sacramental e assim servem o povo de Deus no Ministério da Caridade, da Palavra e da Liturgia. Muitos já 

honraram a Ordem recebida, a exemplo do primeiro Mártir da Igreja, Santo Estevão (cf. At 7,54-60), São Lourenço, 

Patrono dos Diáconos, entre outros; chegamos aos nossos dias, com fartos exemplos de generosidade e serviço, a exemplo 

do Diác. Pedro da Silva Cardoso, de Quirinópolis-GO, que morreu estando em serviço pastoral; o Chanceler da Cúria, 

em Jataí-GO, o Diác. Paulo Rodrigues de Oliveira, que dedicou toda a sua vida ao serviço para o bem da Igreja e dos 

fiéis, tendo sido colhido por mal súbito, logo após ter presidido uma Celebração da Palavra. O Diác. Arlindo Rosendo De 

Lima (in memoriam), da Arquidiocese de Brasília, que dedicou parte de sua vida pelas famílias, 

fundou a comunidade de Nossa Senhora do Amparo, em Águas Claras-DF, já adoentado à frente da 

Escola Diaconal e do Corpo Diacônio. Outros assumiram o ministério Presbiteral, a exemplo do 

Diác. João Camilo Macário, da Arquidiocese de Palmas-TO, que foi um dos fundadores da 

Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste, um dos grandes incentivadores do diaconato 

permanente. O Diác. Agostinho Teotônio Almeida, do Ordinariado Militar, que confessou a seu 

Bispo Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila (in memoriam), que ardia no seu coração não poder 

confessar os enfermos que ele acompanhava no Hospital das Forças Armadas em Brasília, 

reconhecido como um Diácono dedicado ao serviço da Igreja e da Salvação dos homens, foi ordenado Presbítero no dia 

12/04/2008. 

 São exemplos como estes e tantos outros aqui não citados, que animam e coroam, de êxitos a experiência diaconal, 

no Regional Centro-Oeste, que é altamente positiva para as comunidades paroquiais e para os fiéis, que aceitam, sem 

reservas, e que enxergam nos Diáconos Permanentes um testemunho evangélico, um impulso missionário, vendo neles a 

imagem de Cristo Servidor. 
  

32 CANDIDATOS AO DIACONATO PERMANENTE EM BRASÍLIA  
SÃO INSTITUIDOS AO MINISTÉRIO DE ACÓLITOS 

 

o dia 04 de agosto de 2013, na Paróquia Maria 
Imaculada, Guará II, Brasília-DF, 32 candidatos 
ao diaconato foram instituídos ao Ministério do 
Acolitato. A solene celebração foi presidida pelo 

Reverendíssimo Dom Valdir Mamede, Bispo Auxiliar de 
Brasília, com a participação de Padres, Diáconos, 
familiares e amigos.    
  Na homilia, Dom Valdir Mamede destacou a 
função do Ministério do Acolitato, que é de cuidar do 
altar e auxiliar o diácono e o sacerdote nas ações 
litúrgicas, sobretudo, na celebração da Missa. São 32 
homens escolhidos em suas comunidades que em breve 
se tornarão Diáconos Permanentes. São formados com o 
Curso Superior de Teologia e preparados na Escola Diaconal São Lourenço, sob a direção do Vigário Episcopal para o 
Diaconato da Igreja de Brasília, Pe. Jorge Eldo L. Andrade. Os Neo-Acólitos contam com as orações de todos para que eles 
possam servir fielmente a Jesus Cristo, sua Igreja e todo o povo de Deus em suas comunidades. 
     

Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste - CRD-CO 

N 

N 
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Diác. Paulo Rodrigues 

Diác. Camilo – Ano 2000 

Dom Benedito Domingos 

http://3.bp.blogspot.com/-GitpL-8461Q/TzKatK6C1QI/AAAAAAAABPI/OmHYFKT1KL0/s1600/D.+Benedito.jpg


 

 
 

 

TEMPO DE NOVAS RELAÇÕES E VISÃO GERAL À LUZ DA PALAVRA DE DEUS 
 

ste mês de setembro, dedicado à Bíblia Sagrada, não seria um momento de se rever 
nossa concepção de Reino de Deus e de seguimento de Jesus Cristo, e nos perguntar se a 
espiritualidade que cultivamos é capaz de nos sustentar neste momento? Portanto, levo 

como propostas de novas relações à Luz da Palavra de Deus, que transforma em vida 
nova, convidando todos os meus irmãos diáconos, esposas e filhos a seguir este horizonte que é 
Cristo, a Palavra Encarnada, como fonte de vida e coragem para enfrentar os desafios dos novos 

tempos que vêm nos afetando aos poucos e de forma sigilosa. Portanto, há uma necessidade de 
mudanças à Luz da Palavra de Deus, que é Pai amoroso e está sempre atento a nos ensinar com 

muito amor a viver os seus aconselhamentos. “Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando ele te repreende; (Hb. 12,5). 

  Claro que vivemos em comunhão e unidade, mas devemos trabalhar para uma inserção maior no Corpo Diacônio, na 
família, na comunidade e com o Clero. Estas relações à Luz da Palavra de Deus afirmaram a nossa identidade diaconal com 

Cristo-Servo, Aquele que veio para servir e não para ser servido (Mt 20,28); essa é a espiritualidade própria do diácono. São 
relações prioritárias para nos ajudarem a enfrentar certas dificuldades, caso contrário estaríamos cedendo oportunidades às 
tentações de muitas forças que querem nos destruir ou deformar. Que sejamos fortalecidos pela Palavra de Deus, para que 

possamos proclamar e viver este mistério do Pai. 
 

Diác. Hamilton dos Santos Nascimento 

Presidente da CRD-CO 
 

Senhores Presidentes das Comissões Arqui/Diocesanas de Diáconos do Regional Centro-Oeste 
Tendo em vista que anualmente a Comissão Nacional dos Diáconos – CND, precisa apresentar para Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, a Estatística Nacional dos Diáconos Permanentes foi solicitado a CRD-CO que 
enviasse atualizado para CND até o dia 15 de outubro de 2013, os seguintes dados: 

1 - Diáconos Permanentes da Diocese. 2 - Candidatos ao Diaconato da Diocese. 3 - Nome da Escola Diaconal, com o 
endereço e o nome completo do Diretor da Escola. 4 - Quantas Ordenações Diaconais realizadas ou previstas para ano de 

2013, 5 - Quantas ordenações diaconais prevista para 2014. 
 Desde já, contamos com a colaboração de todos para que possamos estar atualizados com a CND e a CNBB. 

 
 
 

ESPAÇOS 
 

 ESTIMADOS IRMÃOS DIÁCONOS, VOCÊS 

TAMBÉM TÊM SEU ESPAÇO NO NOSSO INFOCO. ENVIEM 

SEU ARTIGO, NOTÍCIAS DOS EVENTOS, COMO: RETIROS, 

CONVIVÊNCIA DA SUA COMISSÃO E/OU ORDENAÇÕES             

 

    

 
 

 

E 

4 – JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 

 

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 José Luis Majella Delgado 

Presidente do Regional Centro-Oeste - CNBB e 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 

 
 

 

 

“CORAGEM! LEVANTA-TE, ELE TE CHAMA”  
                          (Mt 10,49b) 

AGOSTO: MÊS VOCACIONAL 
 

 A DIRETORIA DA CRD-CO parabeniza os 

Diáconos como exemplos de novas vocações 

diaconais. E PARABÉNS pelo DIA DOS PAIS! 
 

CONVOCAÇÃO 
 

 A Diretoria da CRD-CO convoca todos os 

Presidentes das Comissões Arqui/Diocesanas e os membros 
do Conselho Fiscal para participarem da reunião no dia 18 

de Outubro de 2013, às 09 horas, na Cúria de Goiânia para 
tratarem de assuntos relaciondos a nossa caminhada durante 
o ano 2013 e preparem o planejamento (calendário) do ano 

de 2014. Sabendo da importância desta reunião contamos 
com sua presença e rezaremos juntos para que esta seja bem 
frutuosa para a unidade e a comunhão dos Diáconos do 

Regional Centro-Oeste. 

ESPAÇO DO DIÁCONO 
 

ESTIMADOS IRMÃOS DIÁCONOS, VOCÊS TAMBÉM 

TÊM SEU ESPAÇO NO NOSSO INFOCO. ENVIEM SEU 

ARTIGO OU MATÉRIA, NOTÍCIAS DOS EVENTOS, COMO: 

RETIROS, CONVIVÊNCIA DA SUA COMISSÃO E/OU 

ORDENAÇÕES DIACONAIS NA SUA DIOCESE. 

A FAMÍLIA DO DIÁCONO  
“SANTUÁRIO DA VIDA!” 

 

 “A Fé e a Família - a fé acompanha todas as 

idades da vida, a começar pela infância: as crianças 

aprendem a confiar no amor dos pais. Por isso, é 

importante que os pais cultivem práticas de fé 

comuns na família, que acompanhem o 

amadurecimento da fé dos filhos”. (Lumen Fidei nº 53) 
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