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REUNIÃO DA DIRETORIA DA CRD-CO COM OS PRESIDENTES DAS 

COMISSÕES ARQUI/DIOCESANAS 

 
Diretoria da Comissão Regional 

dos Diáconos do Centro-Oeste – 

CRD-CO se reuniu, dia 07 de fevereiro 

de dois mil e quatorze, com os 

Presidentes das Comissões 

Arqui/Diocesanas para tratarem de 

vários assuntos, entre eles os 

preparativos para a Assembleia Geral 

Extraordinária e Eletiva da CRD-CO, a 

ser realizada no dia 02/08/2014, das 09 

às 13 horas, no Centro Pastoral Dom 

Antônio Ribeiro, em Goiânia-GO, e o Encontro Inter-Regional dos Diáconos, que acontecerá na Cidade de Gurupi-

TO, nos dias 29, 30 e 31/08/2014. 

 Também se fez presente nessa reunião o Padre Eduardo Luiz de Rezende, Secretário Executivo do Regional 

Centro-Oeste – CNBB, o qual explicou para os diáconos a importância do Regional Centro-Oeste – CNBB para os 

Movimentos, Pastorais e Organismos da Igreja, disse que o 

Regional tem a função de integrar, manter a unidade e o 

fortalecimento através da atuação e formação e que o Regional é 

o gerador de vínculo e de unidade da Igreja. Acrescentou ainda a 

importância do Diaconado e salientou que a presença das esposas 

dos diáconos é indispensável nas formações e no 

acompanhamento para que as mesmas façam parte do ministério 

e colaborem com o testemunho da vivência, caminhada e da 

unidade da família do diácono. 

 Os diáconos também trataram de vários assuntos 

relacionados à caminhada diaconal, tais como: Entrega da 

Programação anual, Estatísticas atualizadas contendo dados 

completos dos diáconos e candidatos ao diaconado, e relataram 

os trabalhos de suas Arqui/Dioceses.  

 Após a palavra franqueada a todos encerramos a reunião 

às doze horas com a Oração do Angelus. 

 
 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
    

om a Campanha da Fraternidade do ano de 2014, com o tema “Fraternidade e Tráfico 

Humano” e o lema “É para a Liberdade que Cristo nos Libertou” (Gl 5,1), os Bispos 

da CNBB nos convocam a refletir sobre estes crimes que crescem no Brasil. Há uma 

rede de exploração de pessoas com lucros altíssimos, traficando pessoas humanas, sendo a 

maioria das vítimas as mulheres. Há variedades de tráficos, como: para a prática sexual, tanto 

feminino quanto masculino, trabalhos escravos nos 

serviços agrícolas, domésticos, e adoções ilegais de 

crianças. 

  É uma atividade que atenta a dignidade de 

pessoas, com falsas propostas de empregos e outras 

atividades com grandes vantagens lucrativas, é inaceitável esse tipo de crueldade 

tratando de seres humanos como mercadorias, portanto, temos o dever de 

anunciar em nossas comunidades estes fatos principalmente aos jovens, que são 

atingidos pela falta de emprego, alertando para recusar determinadas propostas 

pelos aliciadores, para que eles não se tornem mais uma vítima. 
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Participantes da reunião da Diretoria da CRD-CO 

Pe. Eduardo fala aos diáconos na reunião 



 

 
 
 

REUNIÃO DOS CONSELHOS CONSULTIVO E FISCAL DA CND EM TERESINA-PI 
  

reunião dos Conselhos Consultivo e Fiscal da Comissão Nacional dos Diáconos – CND realizou-se entre os dias 13 e 15 de 

fevereiro de 2014, na Casa de Retiros Socopinho, da Arquidiocese de Teresina-PI. Participaram a Diretoria da CND, os 

Presidentes dos Conselhos Consultivo, Econômico e Fiscal e a Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica – ENAP, e Dom 

Esmeraldo Barreto de Farias, Arcebispo de Porto Velho-RO e Bispo Referencial para os Diáconos no Brasil. 

  Os Presidentes das Comissões Regionais apresentaram seus relatórios contendo suas atividades, estatísticas, planejamentos e 

suas expectativas para o ano de 2014.  

  O Presidente do Conselho Fiscal e 

Econômico, Diác. Silvio Roberto de A. 

Oliveira, após avaliar os trabalhos da 

Tesouraria da CND realizados em 2013, 

aprovou as contas e disse que a porcentagem 

das contribuições vem diminuindo de forma 

significativa mesmo com um crescente 

número de ordenações e pediu mais empenho 

no trabalho de conscientização através dos 

Presidentes dos Regionais.  

  A Equipe Nacional de Assessoria 

Pedagógica – ENAP apresentou o livro do 

Subsídio da X Assembleia Geral 

Comemorativa e Eletiva da Comissão 

Nacional dos Diáconos – CND, a ser 

realizada entre os dias 23 e 26 de abril de 

2015, em Aparecida-SP. O Diác. Júlio C. Bendinelli fez uma explanação dos capítulos, e recomendou aos Presidentes que 

elaborassem seus relatórios juntamente com os Diáconos dos seus respectivos Regionais e os enviassem para incluir e enriquecer o 

documento final. Também apresentou a programação do Encontro Nacional de Diretores e Formadores das Escolas Diaconais do 

Brasil, a ser realizado de 04 a 07/09/2014, em São Leopoldo-RS. 

  Dom Esmeraldo pediu o empenho de todos os Diáconos sobre os questionamentos apresentados no Subsídio da Assembleia 

porque trazem luzes importantes para a conversão pessoal e a caminhada diaconal do Brasil. 

  O Presidente da CND, Diác. Zeno Konzen, pediu a todos muita dedicação nos trabalhos, incluindo sempre as Cinco 

Urgências contidas nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil, com as Comissões Arqui/Diocesanas mantendo-se 

sempre na unidade e comunhão e que os Encontros Regionais de Diáconos não fossem apenas um Encontro pessoal, mas com Cristo, 

visando sempre a formação e o crescimento da espiritualidade dos diáconos e de seus familiares.  

 

 
 

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DO ENCONTRO INTER-REGIONAL DE DIÁCONOS, 

CANDIDATOS E ESPOSAS DO CENTRO-OESTE E NORTE III 
 

O dia 07/03/2014, em Gurupi-TO, 

realizou-se a 1ª reunião de preparação 

para o Encontro Inter-Regional de Diáconos, 

Candidatos e Esposas, que acontecerá na 

Cidade de Gurupi-TO, entre os dias 29 e 31 de 

agosto de 2014. Participaram dessa reunião o 

Diác. Adão Cândido de Oliveira, Presidente da 

Comissão de Diáconos da Diocese de Porto 

Nacional-TO, e sua esposa Olizena das Graças 

S. Oliveira, o Diác. Beno Kerkhoven, Secretário 

da Comissão Regional dos Diáconos do Norte III, e sua esposa Rosali Edite Barrichello, diáconos, candidatos, vários 

casais atuantes nos Movimentos da Igreja e o Diác. Hamilton dos Santos Nascimento, Presidente da Comissão Regional 

dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO.   

 Nessa reunião, o Diác. Hamilton apresentou 

o objetivo e a importância do Encontro, que é o 

estudo do Subsídio da X Assembleia Geral 

Comemorativa e Eletiva da Comissão Nacional dos 

Diáconos – CND, a estrutura, as atribuições e 

atuação das Equipes de Trabalho, tais como: 

Secretaria, Acolhida, Alimentação, Animação, 

Liturgia, Comunicação, Transporte e Tesouraria.  

 Após ouvirem outras sugestões sobre esses 

assuntos, o Diác. Adão convocou a todos para a 

próxima reunião no dia 28 de março de 2014, na 

Capela de Santa Luzia, para apresentarem as 

primeiras definições para as propostas colocadas. 
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Dom Esmeraldo e os Diáconos e as esposas após a Celebração Eucarística 

 Diáconos e esposas e os casais convidados para a reunião de preparação do Inter-Regional 



 

 
 

DIOCESE DE URUAÇU-GO REALIZA II ENCONTRO VOCACIONAL PARA 

 DIÁCONOS PERMANENTES 
 

o dia 09 fevereiro de 2014, no 

Seminário Diocesano São José 

de Uruaçu-GO, realizou-se o II 

Encontro Vocacional para os 

Candidatos ao Diaconato Permanente. O 

Encontro foi conduzido pelo Padre Valdeci 

José Magalhães, Diretor da Escola 

Diaconal, e pelo Padre Elias Silva, 

Coordenador da Pastoral Vocacional 

Diocesana. Esteve também presente Dom 

José Messias, Bispo Diocesano. Iniciou-se 

às 07h30min, com um delicioso café. Em 

seguida, na Capela do Seminário, Adoração 

ao Santíssimo Sacramento e Lectio Divina 

presidida pelo Pe. Elias, que fez uma 

reflexão sobre os Dons Vocacionais 

voltados para os chamados à Vida 

Matrimonial e os consagrados pelo 

Sacramento da Ordem. O tema do Encontro 

foi “A Vivência do Diaconato Permanente”, assessorado pelo Diác. Hamilton dos Santos Nascimento e sua esposa Dalva de Oliveira 

Nascimento, os quais aproveitaram a oportunidade para responderem aos candidatos e esposas a várias perguntas sobre a caminhada 

do Diácono Permanente, como: no relacionamento familiar? Com o padre? 

No trabalho? Na comunidade paroquial? Como relacionar estas atividades 

sem prejudicar a vida matrimonial? D. Dalva respondeu “que realmente 

parecem ser muitas coisas, e são mesmas, portanto, precisamos sentar, 

elaborar nossa agenda de trabalhos, férias, aniversários de filhos, netos e 

noras e outros acontecimentos na família, viver em obediência com o padre, 

manter um bom relacionamento com os membros da comunidade, não 

esquecendo que a prática da oração, da humildade e o diálogo são essenciais 

na vivência da família do diácono e na comunidade paroquial”.  

  Logo após a palestra, Dom Messias presidiu a Celebração 

Eucarística, na qual destacou em sua homilia sobre a dupla sacramentalidade 

não podendo o diácono perder sua identidade em virtude da ordenação 

diaconal. O Encontro encerrou-se com o momento de confraternização e um 

delicioso almoço. 

 
 

 ORDENAÇÕES DIACONAIS NA DIOCESE DE GOIÁS-GO 
 

 
Diretoria da CRD-CO, em nome de todos os Diáconos, 
Candidatos ao Diaconato e esposas, agradece a Deus pelo 
chamado dos nossos irmãos acólitos Amarildo Ferreira 

da Silva, Gerônimo Moreira Gonçalves e Heber da Rocha 
Rezende Júnior que irão receber o Sacramento da Ordem no 
Primeiro Grau do Diaconato. 
  Suplicamos pela intercessão de São Lourenço, Diácono e 
Mártir da Igreja, que os abençoe na sua nova missão. 
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Pe. Valdeci, Dom Messias, Diác. Hamilton e Pe. Elias 

Foto Oficial do II Encontro Vocacional para Diáconos Permanentes 



 

 
 

   I EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL E ELETIVA 
 

onforme decisão em reunião no dia 07 de fevereiro de 2014, na Sede do Regional Centro-Oeste – CNBB, os Presidentes das 

Comissões Arqui/Diocesanas e a Diretoria da CRD-CO, com a presença do Padre Eduardo Luiz de Rezende, Secretário 

Executivo do Regional Centro-Oeste – CNBB, a Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO está 

CONVOCANDO todos os Diáconos do Regional para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ELETIVA 

que será realizada no dia 02 de agosto de 2014, com o início às 08 horas e o término às 13 horas, no Centro Pastoral Dom Antônio 

Ribeiro, Rua 24, nº 25, esquina com a Avenida Universitária e próximo à Catedral de Goiânia-GO.  
Na Assembleia serão tratados os seguintes temas:  

- Apresentação pela Diretoria da CRD-CO do relatório das atividades e da prestação de contas financeiras relativas ao 

quadriênio de 2010 a 2014.  

- Apresentação da Comissão Eleitoral, sendo 01 (um) Presidente, 02 (dois) Escrutinadores e 01 (um) Secretário.  

- Apresentação das chapas e dos candidatos e suas linhas de ações, cronogramas, programas e propostas para a caminhada do 

diaconado no quadriênio de 2014 a 2018.  

- Apresentação dos candidatos ao Conselho Fiscal e Econômico.  

As candidaturas ao cargo de Presidente para a CRD-CO deverão estar registradas até 24 (vinte e horas) horas antes do início 

das eleições, perante a Junta Eleitoral, de acordo com o Capítulo VII, Art.21, Parágrafos 2º e 4º, do Estatuto Canônico da Comissão 

Nacional dos Diáconos – CND, com a anuência do respectivo Ordinário e a concordância expressa do diácono candidato, mediante 

entrega da ficha padronizada fornecida pela Junta Eleitoral. Observação: Em virtude da Assembleia Geral e Eletiva ser 

Extraordinária fica mantido, excepcionalmente, de acordo com o citado Art. 21, o registro das candidaturas até 02 (duas) horas antes.  

Estarão presentes na Assembleia Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, Bispo Referencial para os Diáconos da CRD-CO, e o 

Pe. Eduardo Luiz de Rezende, Secretário Executivo do Regional Centro-Oeste – CNBB.  

O Presidente da CRD-CO, Diác. Hamilton dos Santos Nascimento, designou o Diác. Antônio César Elias Cardoso, Secretário 

da CRD-CO, para conduzir a Assembleia.  

 

COMISSÃO REGIONAL DOS DIÁCONOS DO CENTRO-OESTE – CRD-CO 
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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 Aparecido Gonçalves de Almeida, 

Bispo Auxiliar de Brasília e Referencial para os Diáconos do 

Regional Centro-Oeste 

Presidente: Diác. Hamilton dos Santos Nascimento 

Vice-Presidente: Diác. José Maria da Silva 

1º Secretário: Diác. Antônio César Elias Cardoso 

1º Tesoureiro: Diác. José Batista de Souza 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 

 

 

 

 

ENCONTRO INTER-REGIONAL 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A Diretoria da CRD-CO convoca todos os 

Diáconos, Candidatos e esposas do Regional Centro-

Oeste para participarem do Encontro Inter-Regional, a 

ser realizado nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2014, 

na Cidade de Gurupi, Tocantins. 

ESPAÇO DO DIÁCONO 

 
             A Diretoria da CRD-CO tem a 
alegria de comunicar o lançamento de 
mais uma Publicação Literária  de  autoria 

            do Diác. Benedito de Jesus Nery Filho: a 
Obra de nº 33/34, intitulada de “Rosas e Espinhos e 
Miragens Poéticas”. Esta obra foi apreciada pelo Pe. 
Nelito Dornelas, Assessor das Pastorais Sociais da 
CNBB, e pelo Mons. Marcony Vinícius Ferreira, Vigário 
Geral da Arquidiocese de Brasília-DF. 

 O Diác. Nery Filho é autor e escritor de várias 
obras, entre as quais algumas são voltadas ao 
Diaconato de Brasília. 

 CONTA BANCÁRIA DA COMISSÃO REGIONAL DOS DIÁCONOS     

PERMANENTES DO CENTRO-OESTE – CRD-CO 

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF  

 

 Agência 1041 – Operação 003 – Conta Corrente 2.139-4 
  Nome do Favorecido: Comissão Nacional dos Diáconos 

 A Diretoria da CRD-CO deseja a 

todos os Diáconos, Candidatos e 

esposas uma 
 

Feliz  e Abençoada Páscoa!... 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo ressuscitou de verdade, Aleluia, Aleluia! 


