
No dia 8 deste 
mês, o papa Fran-
cisco nomeou Pe. 
Levi Bonatto 
como bispo auxi-
liar da arquidio-
cese de Goiânia 
(GO). Atualmen-
te, padre Levi é 
capelão do Cen-
tro Cultural Ma-
rumbi, em Curiti-
ba (PR).

Natural de 
São José dos Pinhais (PR), padre Levi nasceu 
em 5 de dezembro de 1957. Além de capelão 
do Centro Cultural Marumbi, padre Levi 
exerce atividades pastorais voltadas à família 
e coordena a Sociedade Sacerdotal da Santa 
Cruz no Paraná.

O papa Fran-
cisco nomeou no 
dia 24 de setem-
bro, bispo da va-
cante diocese de 
Formosa (G), dom 
José Ronaldo Ri-
beiro, transferin-
do-o da sede epis-
copal de Janaúba 
(MG).

Natural de 
Uberaba (MG), 
dom José Ronaldo 

estudou Filosofia e Teologia no seminário N. 
Senhora de Fátima, em Brasília. Foi ordena-
do presbítero em maio de 1985, e nomeado 
bispo de Janaúba em 6 de junho de 2007. Sua 
ordenação episcopal foi dia 28 de julho de 
2007, em Sobradinho (DF).
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Esposas dos diáconos do Centro-Oeste 
terão encontro em Brasília

No Encontro Interregional em Gurupi/TO, as esposas dos diáconos e dos candidatos do Centro-Oeste e Norte 3 se encontraram com Dom José Aparecido, 
bispo auxiliar de Brasília e Referencial para os Diáconos do Centro-Oeste. No dia 8 de novembro todas elas estarão em Brasília

O arcebispo Metropolitano de Bra-
sília dom Sérgio da Rocha no-

meou os diáconos Alberto Magno e 
Paulo César Campos responsáveis 
pela Área Pastoral Nossa Senhora 
Aparecida, no PADF. A região é co-
nhecida pela grande produção de 
grãos e hortaliças que abastecem o 
Distrito Federal. Tem várias capelas e 
um padre dá a assistência sacramental 
e os diáconos cuidam de toda questão 
pastoral. Uma experiência que vem 
dando certo em Brasília.

Dom Sérgio nomeia diáconos 
para Área Pastoral no DF

Esposas dos diáconos do Centro-
-Oeste estarão reunidas em 

Brasília no dia 08 de novembro, no 
Seminário Arquidiocesano Nossa Se-
nhora de Fátima, na  QI 17, Lago Sul, 
em Brasília.

O Bispo Auxiliar de Brasília, Dom 
José Aparecido, referencial dos Diáco-
nos do Centro-Oeste, será o  Assessor.

Todos os diáconos e os candidatos 

das Escolas Diaconais também parti-
ciparão juntamente com as esposas 
da Primeira Parte do Encontro cujo 
tema é: Compromissos Familiares e 
Ministeriais do Diácono Permanente.

Na Segunda Parte, as Esposas dos 
Diáconos e dos Candidatos ficarão 
com Dom Aparecido, e os Diáconos 
reunir-se-ão em separado. O Encon-
tro começa às 8h com Missa e Laudes.

CNBB-CO realiza Encontro Estadual da 
Pastoral Carcerária na cidade de  Goiás 

Diáconos do Centro-Oeste dão Boas-Vindas aos novos bispos de Goiás
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Numa celebração Eucarística na 
Catedral Metropolitana de Goi-

ânia, presidida pelo Arcebispo Dom 
Washington Cruz no último dia 14 
de setembro, domingo da Exaltação 
da Santa Cruz, a Igreja de Goiânia 
comemorou o primeiro aniversário 
de ordenação da segunda turma de 
Diáconos Permanentes formados 
pela Escola Diaconal Arquidiocesa-
na Santo Estevão (EDASE).

Além dos Diáconos Permanen-
tes e familiares, participou da Santa 
Missa o Diác. Manoel Damasceno, 
Presidente da Comissão Regional 
de Diáconos do Centro-Oeste (CRD-
CO), acompanhado da esposa Inês 
e da filha Cláudia, que vieram de 
Brasília especialmente para a sole-
nidade.

A EDASE foi criada em fins de 

Presidente:
Diác. Manoel DAMASCENO

Vice-presidente:
Diác. JOAquIM CAzé da Silva

Secretário:
Diác. RAMON CuRADO

2º Secretário:
Diác. SéRGIO Antônio Novato Neto 

Tesoureiro:
Diác. JOSé BATISTA de Souza Filho

2º Tesoureiro
Diác. José AlVARENGA

Conselho Fiscal:
Diác. WAShINGTON Ferreira da Silva
Diác. Francisco ERAlDO de Oliveira
Diác. JONES Batista de Araújo

Suplentes do Conselho Fiscal:
Diác. WEIDER Cardoso da Silva
Diác. NáRIO Mota de Almeida
Diác. ElIAS Nunes Sobrinho

Endereço: SMPW Quadra 3 – Conjunto 5 – Lote 4 
Casa “G” - Condomínio Rainha da Paz 
Park Way - Brasília/DF - CEP: 71735-305

Tel.: (61) 9977.4038 / 3567.6324
E-mail: diaconodamasceno@gmail.com  

Diáconos celebram aniversário
de ordenação em Goiânia

2006, iniciando o curso de formação 
com a participação de cerca de 130 
alunos, indicados pelos vários Pá-
rocos da Arquidiocese de Goiânia, 
e com suas aulas administradas em 
finais de semana no Instituto Santa 
Cruz por professores dos Seminários 
que ali também dão formação aos fu-
turos presbíteros.

Após quatro anos os alunos 
eram 68, dos quais uma primeira tur-
ma foi enviada, dois a dois, para ex-
periência pastoral em comunidades 
da periferia da capital. Destes um – 
celibatário – recebeu o diaconato e o 
presbiterato, outros 12 receberam o 
Sacramento da ordem em seu 1º grau 
em 26 de dezembro de 2012 como Di-
áconos Permanentes.

Em 14 de setembro de 2013, tam-
bém depois de um tempo de experi-

ência pastoral, mais 14 receberam o 
Diaconato Permanente, e agora co-
memoram o primeiro ano de ordena-
ção, sendo que atualmente outros 15 
estão vivendo a experiência pastoral, 
ainda como aspirantes ao Diaconato 
Permanente, e um - celibatário - com-
pleta sua formação no Seminário.

A EDASE, agora reformulada, 
com o curso de Teologia reconhe-
cido oficialmente e aberto a toda a 
comunidade, de onde somente após 
o quarto ano serão eleitos os candi-
datos ao diaconato, tem como dire-
tor o Bispo Auxiliar de Goiânia, Dom 
Waldemar Passini, que ao mesmo 
tempo faz o acompanhamento espi-
ritual dos Diáconos Permanentes da 
Arquidiocese, e como coordenador o 
Mons. Luiz Lobo e secretário o Diác. 
Dino Magalhães.  

COMISSãO REGIONAl DOS DIáCONOS DO CENTRO-OESTE – CRD-CO

Diác. Ramon Curado

Arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, congratulou os diáconos pelo aniversário de ordenação e reforçou o apelo para que 
todos exerçam a sua missão com humildade e vivam o ministério na caridade configurados ao Cristo Servo
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Dom MESSIAS dos Reis Silveira                    
Presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB                                                          

  Dom JOSé APARECIDO 
Bispo Referencial para os Diáconos do Regional Centro-Oeste       

Pe. EDuARDO Luiz de Rezende, C.Ss.R
Secretário Executivo

Regional Centro Oeste - CNBB

Diác. Manoel DAMASCENO
Presidente da Comissão Regional dos Diáconos 

do Centro-Oeste (CRD-CO)
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Anápolis está vivendo o triênio de preparação para 
comemorar os 50 anos de criação da Diocese

ANO SANTO JUBILAR

Oarcebispo de Palmas/TO e  pre-
sidente da Comissão Episcopal 

para os Ministérios Ordenados e Vida 
Consagrada da CNBB, dom Pedro Bri-
to Guimarães,  falou sobre Deus e suas 
Diaconais no Encontro Interregional dos 
Diáconos do Centro-Oeste e Norte 3, em 
Gurupi/TO.

Para dom Pedro, falar do diaconado 
permanente é falar de um sacramento 
de instituição divina (LG 21 e 28) que re-
monta ao tempo dos apóstolos e que há 
50 anos foi restaurado e que ainda hoje 
enfrenta o desafio de sua sobrevivência e 
busca ocupar o seu espaço.

Ele lembrou que a partir do século V o 
diaconado permanente foi perdendo sua 
eficácia, mas no Vaticano II, “foi restau-
rado como fator de renovação eclesial”. 
E a maior renovação e revolução que a 
Igreja pode produzir – afirmou-,  é a sua 
própria conversão, na direção de uma 
Igreja serva, pobre e samaritana.

Para dom Pedro Brito, na esteira da 
nova paróquia, “redes de comunidades” 
o ministério do diaconado permanente 
encontrará a sua novidade, seu espaço, 
seu espírito e sua missão. “O ministé-

rio propriamente do diácono é o serviço 
em benefício das comunidades, fazendo 
presente e atuante o amor de Cristo para 
com os pobres, os que sofrem, os perse-
guidos, excluídos e marginalizados”.

"Diaconado Permanente, um sacramento 
restaurado para a renovação eclesial"
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O serviço dos diáconos na Igreja é 
documentado desde os tempos 

apostólicos, como o acontecimento 
da instituição dos sete diáconos (At 
6,1-6), tradição que foi consolidada 
na liturgia através do rito de orde-
nação, fazendo parte do grau inicial 
da hierarquia sagrada da Igreja, cujo 
ministério foi sempre considerado 
de grande importância. São Paulo na 
Carta aos Filipenses saúda os diáconos 
juntamente com os bispos (cf. Fl 1, 1) 
e na Carta a Timóteo (cf. 1 Tim 3, 8-13) 
enumera as virtudes cujos diáconos 
precisam estar revestidos para poder 
realizar dignamente o seu ministério.

É visível a importância da atua-
ção dos diáconos na história da Igre-
ja, sobretudo nos territórios de mis-
são, onde foram responsáveis pelas 
primeiras comunidades cristãs e hoje 
se colocam ao serviço da Comunida-
de-Igreja como seus servidores, ver-
dadeiros colaboradores para o anún-

Ação e Missão do 
Diácono Permanente

cio da Boa Notícia do Reino de Jesus 
Cristo. Deste modo eles são fortifica-
dos diante do altar, por meio da im-
posição de mãos e a graça de Deus, 
para realizarem o seu ministério.

O Diaconato Permanente constitui 
um enriquecimento para a missão da 
Igreja, pois estes homens são chama-
dos a um ministério, quer na vida li-
túrgica e pastoral, quer nas obras so-
ciais e caritativas, para servirem como 
instrumentos de evangelização.

O Regional Centro Oeste espera 
que o trabalho da nova Diretoria da 
Comissão Regional dos Diáconos do 
Centro-Oeste - CRD-CO, seja frutuo-
so e que cada um de seus membros 
com seus dons e carismas, bem como 
com o apoio de sua família, possa 
contribuir com as Igrejas particulares 
onde atua, servindo ao povo de Deus 
com amor e fidelidade, seguindo os 
ensinamentos do Evangelho de Jesus 
Cristo.

Pe. Eduardo Luiz de Rezende, C.Ss.R 
Secretário Executivo

Regional Centro Oeste - CNBB

Pe. Eduardo Luiz de Rezende

Diretores da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste (CRD-CO), com Dom Waldemar Passini Dalbello, Bispo Auxiliar de Goiânia. 
Diáconos Ramon e Ademar – Dom Waldemar – Diáconos Damasceno, Washington, José Batista, Joaquim Cazé, Eraldo e Alvarenga
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Esposas dos diáconos do Cen-
tro-Oeste estarão reunidas em 

Brasília no dia 08 de novembro, no 
Seminário Arquidiocesano Nossa 
Senhora de Fátima, na  QI 17, Lago 
Sul, em Brasília.

O Bispo Auxiliar de Brasília, 
Dom José Aparecido, referencial 

dos Diáconos do Centro-Oeste, 
será o  Assessor.

Todos os diáconos e os candida-
tos das Escolas Diaconais também 
participarão juntamente com as es-
posas da Primeira Parte do Encon-
tro cujo tema é: COMPROMISSOS 
FAMILIARES E MINIStERIAIS 

DO DIáCONO PERMANENtE.
Na Segunda Parte, as Esposas 

dos Diáconos e dos Candidatos fi-
carão com Dom Aparecido, e os 
Diáconos reunir-se-ão em separa-
do. O Encontro começa às 8h com 
Missa e Laudes. As palestras come-
çarão às 10h. 

A nova diretoria da Comissão Arquidiocesana de Diáconos de Brasília – CAD/DF – no Encon-
tro de Formação Permanente da CAD-EDSL, no dia 4 de outubro. Em pé: Diác. Milton Missias, 
Poletto, Pe. Jorge Eldo, Diác. Cláudio e Antonio Miranda. Sentados: Diác. Claudemi, Magela, 
Paulo César Campos, Eraldo e Jones

Assessor da Comissão Episcopal para os 
Ministérios Ordenados e Vida Consagrada 

(CNBB), Pe. Deusmar Jesus da Silva, com o amigo 
LOMBARDI, o primeiro diácono permanente de 

Barretos-SP, cidade natal do Pe. Deusmar.
  Dom JOSé APARECIDO 

Bispo Auxiliar de Brasília e Referencial para os Diáconos do 
Distrito Federal e do Regional Centro-Oeste       

Fotos: Diác. DAMASCENO

InFOCO | Outubro/2014 - 5



Depois de um longo trabalho de 
difusão e formação dos leigos e 

sacerdotes para a realidade vocacio-
nal do Diaconato Permanente, e de 
um processo de acompanhamento 
vocacional, a Escola Diaconal Dioce-
sana São Lourenço (EDSL) já está em 
plena atividade, na Diocese de Uru-
açu.

No dia 03 de agosto de 2014, foi 
realizada a abertura oficial da Escola 
Diaconal, com um encontro e a San-
ta Missa presidida pelo nosso Bispo 
Dom Messias, na Catedral Imacula-
do Coração de Maria, em Uruaçu, e 
no dia 28 de setembro de 2014, tive-
mos o Primeiro Encontro do Curso 
Propedêutico, onde os candidatos 
tiveram um contato com as Diretri-
zes do Diaconado Permanente no 
Brasil, e tiveram a oportunidade de 
esclarecer algumas questões com o 
Diác. Damasceno, da Arquidiocese 
de Brasília, e presidente da Comis-
são Regional dos Diáconos do Cen-
tro-Oeste (CRD-CO), organismo  da 
CNBB-CO, além de momentos de 
espiritualidade e recolhimento, pró-

Escola Diaconal São Lourenço 
realiza propedêutico em Uruaçu

prios destes momentos vocacionais.
Inês Medeiros Damasceno, espo-

sa do diác. Damasceno, também fa-
lou sobre a participação das esposas 
dos diáconos nos vários momentos 
do exercício da missão diaconal. 

Estiveram presentes neste pri-
meiro encontro de formação quatro 
aspirantes ao Diaconado da cidade 
de Uruaçu, cinco de Minaçu, seis de 
Goianésia, um de Rianápolis, um de 
Rialma, membro da comunidade de 
vida Coração Fiel, dois de Niquelân-
dia e dois de Hidrolina. Deus seja 
louvado pela vida, missão e vocação 
destes homens, que se decidem por 
seguir Jesus Cristo um pouco mais 
de perto. 

Que São Lourenço interceda pela 
vocação de cada um.

A EDSL tem como diretor geral 
o Pe. Valdeci Magalhães, Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora da Abadia, 
em Niquelândia, tem também o Pe. 
Elias Silva, diretor espiritual e acom-
panhador vocacional da Escola, ele 
que é Diretor do Centro Vocacional 
Diocesano São João Paulo II e for-

mador no Seminário Propedêutico e 
Menor São José, e Pe. Edval Camelo, 
como membro do conselho formativo 
da Escola Diaconal, ele que é Pároco 
da Paróquia Santo Antônio de Pádua, 
em Mara Rosa. Lembrando que sem-
pre com a presença do nosso pastor, 
Bispo Diocesano Dom Messias dos 
Reis Silveira.

Louvamos a Deus por esta bela 
realidade que a Diocese de Uruaçu 
esta abraçando, que surja em nosso 
meio, santas e numerosas vocações, 
segundo o coração de Jesus. Que São 
João Paulo II, padroeiro das vocações 
em nossa Diocese interceda por cada 
um de nós.

São Lourenço,rogai por nós!

Assessoria de Comunicação
Centro Vocacional Diocesano São 

João Paulo II
Diocese de Uruaçu – GO

(62) 8604-3514
vocacional@diocesedeuruacu.com.br

Pe. Valdeci Magalhães, diretor da EDSL

Aspirantes ao Diaconado Permanente da Escola Diaconal São lourenço - EDSl

Pe. Elias Silva diretor espiritual da EDSL e 
formador do Seminário Propedêutico São José

O Pe. Thiago Santos convidado pela Escola Diaconal São Lourenço (EDSL) 
falou aos aspirantes sobre: O Ser Diaconal: Missão e serviço.
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Diác. Gedeon e membros da Pastoral de Rua visitam os irmãos em dificuldades

Iniciamos uma nova etapa para um serviço missionário que 
começou em 2006, quando todas as sextas-feiras fazíamos vi-

sitas às casas das pessoas que precisavam sentir o amor de Deus 
nas suas vidas. 

Ao longo do tempo sentimos a necessidade de ir ao encon-
tro dos mais necessitados ainda, daqueles que não têm teto para 
passar a noite, isso foi sendo confirmado pelos sinais de Deus 
nos nossos serviços pastorais, foram tantos sinais que Deus nos 
deu, porém vou falar apenas de um deles: 

Certa vez estávamos numa casa em oração pela família, o terço foi 
feito na garagem pela quantidade grande de pessoas que participavam 
e no meio do terço apareceu um morador de rua chorando e pedindo 
que orássemos por ele e que deixássemos ele participar do terço, ele 
disse que não queria comida, só a oração (precisava do alimento espi-
ritual). 

Quando os diáconos de Brasília foram a Goiânia para eleger 
a nova diretoria d Comissão Regional dos Diácnos do Centro-
Oeste, comentei com Dom José Aparecido sobre a Pastoral de 
Rua, ele gostou da ideia e nos abençoou.

Na paróquia São Pedro, em Taguatinga Sul/DF, quando fa-
lei com o meu pároco padre Moacir Anastácio, ele disse: “Ide, 
vocês tem todo o meu apoio”.

Nossa área de atuação é onde estão os necessitados, temos 
assim um longo caminho a percorrer. Desta forma a Igreja vai 
caminhando e alcançando os pequeninos de Jesus. Sabemos 
que a obra é de Deus e que Ele vai à nossa frente, criando as 
condições e mandando doações e servos para nos ajudar a levar 
o amor de Deus aos seus pequeninos que estão pelo mundo.

No Salmo 12/11, 6, o Senhor declara: “Agora eu me levanto 
para defender os pobres oprimidos e os necessitados que ge-
mem. Vou salvar quem quer ser salvo!”

O Secretário Geral da Comissão Regio-
nal dos Diáconos do Centro-Oeste-CRD-CO e 
Coordenador da Comissão Carcerária da Ar-
quidiocese de Goiânia, diác. Ramon Curado,  
participou na cidade de Goiás de sexta-feira 
a domingo, no início deste mês, do  Encontro 
Estadual da Pastoral Carcerária CNBB-CO, 
com a participação de 41 pessoas de cinco 
(Arqui)Dioceses: Goiânia, Uruaçu, São Luiz 
de Montes Belos, Formosa e Goiás. Alem do 
Wagner Gomes, vice coord. da PCr de Goiâ-
nia e candidato da EDASE. Dois diáconos da 
Diocese de Goiás, atuam na Pastoral Carcerá-
ria, Diác. Alonso Luiz da Silva, de Sanclerlãn-
dia/GO e Diác. Amarildo Ferreira da Silva, 
de Itapuranga/GO. 

Em Goiânia estamos nos preparando para 
o Retiro anual, que acontecerá neste final de 
outubro, assessorado pelo Pe. Vitor Simão e 
com a participação das esposas no último dia. 

PASTORAL DE RUA, 
Uma necessidade urgente

CNBB/CO realiza 
encontro da 

Pastoral Carcerária

Diác. Gedeon da Rocha

Secretário Geral da CRD-CO diác. Ramon e 
os diáconos Alonso e Amarildo participaram 
do Encontro na cidade de Goiás.

Membros das Comissões Carcerárias de 
várias dioceses participaram do encontro

Diác. Ramon Curado
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DIÁCONOS 
do Brasil

 vão a Roma
Diáconos do Centro-Oeste vão a Roma participar 

das celebrações dos 50 ANOS DE REStAuRAçãO 
DO DIACONAtO PERMANENtE, pelo Concílio 
Vaticano II.

A Comissão Regional dos Diáconos do Centro-
Oeste e a Comunidade Obra de Maria estão organizando 
um grupo de peregrinos para Lisboa, Fátima, Roma e 
Assis, nos dias 17 a 26 de outubro de 2015. 

Der Diakonat
VERGANGENHEIT | GEGENWART | ZUKUNFT

Diaconate
PAST | PRESENT | FUTURE

El Diaconado
PASADO | PRESENTE | FUTURO

Bankdaten | Bank Account | Coordinate Bancarie
IDZ | IDC | CID
Postscheck Karlsruhe
BLZ 660 100 75 Konto Nr. 1291 19 - 759
IBAN: DE19 6601 0075 0129 1197 59
BIC (Swift-Code): PBNKDEFF 
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Adresse, Nation | Address, Country | Dirección, País | Indirizzo, Paese

E-Mail | Correo electrónico

Vorankündigung | Advance notice | Aviso previso | Preavviso
Jubiläumsfeier 
Der Diakonat – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
50 Jahre Internationales Diakonatszentrum

21. – 25. Okotber 2015 in Rom/Assisi
Kosten (Unterkunft, Verpflegung, Busfahrten, und Tagungs- 
beitrag) 390 € und Flughafentransfer (hin und zurück) 20 € 
Unterkunft 
Fraterna Domus, via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma
www.fraternadomus.it

Jubilee celebration
Diaconate -  Past, Present, Future
The 50th Anniversary of the International Diaconate Centre

Rome/Assisi, October 21st to 25th , 2015
Costs  (accommodation, meals, bus transportation, 
conference fee)  € 390 and Airport Transfer round-trip  € 20
Accommodation
Fraterna Domus, via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma
www.fraternadomus.it

Celebraciones jubilares
El Diaconado-pasado, presente, futuro
50º Aniversario del Centro Internacional del Diaconado

21-25 de octubre 2015 en Roma/Asís
Gastos  (Alojamiento , pensión, transporte en autobús, cuota 
de conferencia) € 390 y Transfer al aeropuerto ida Y vuelta € 20
Alojamiento 
Fraterna Domus, via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma
www.fraternadomus.it

Celebrazioni del giubileo
Il Diaconato- passato, presente, futuro
Il 50° anniversario del Centro Internazionale del Diaconato

Roma/Assisi 21-25 d’ottobre 2015
Spese (Alloggio, pasti, viaggi pullman, tassa conferenze) € 390
e Trasferimento aeroportuale andate e ritorno € 20
Allogio
Fraterna Domus, via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma
www.fraternadomus.it

Nach Überweisung von 100.- € auf das Konto des IDZ ist Ihre 
Anmeldung verbindlich! 
After the remittance of € 100 to the IDC bank account your 
registration becomes effective! 
¡Tras la transferencia de € 100 a la cuenta bancaria del CID, su 
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Dopo il trasferimento di € 100 al conto bancario del CID la 
Sua iscrizione sarà ufficiale!
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E-Mail | Correo electrónico

Vorankündigung | Advance notice | Aviso previso | Preavviso
Jubiläumsfeier 
Der Diakonat – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
50 Jahre Internationales Diakonatszentrum

21. – 25. Okotber 2015 in Rom/Assisi
Kosten (Unterkunft, Verpflegung, Busfahrten, und Tagungs- 
beitrag) 390 € und Flughafentransfer (hin und zurück) 20 € 
Unterkunft 
Fraterna Domus, via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma
www.fraternadomus.it

Jubilee celebration
Diaconate -  Past, Present, Future
The 50th Anniversary of the International Diaconate Centre

Rome/Assisi, October 21st to 25th , 2015
Costs  (accommodation, meals, bus transportation, 
conference fee)  € 390 and Airport Transfer round-trip  € 20
Accommodation
Fraterna Domus, via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma
www.fraternadomus.it

Celebraciones jubilares
El Diaconado-pasado, presente, futuro
50º Aniversario del Centro Internacional del Diaconado

21-25 de octubre 2015 en Roma/Asís
Gastos  (Alojamiento , pensión, transporte en autobús, cuota 
de conferencia) € 390 y Transfer al aeropuerto ida Y vuelta € 20
Alojamiento 
Fraterna Domus, via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma
www.fraternadomus.it

Celebrazioni del giubileo
Il Diaconato- passato, presente, futuro
Il 50° anniversario del Centro Internazionale del Diaconato

Roma/Assisi 21-25 d’ottobre 2015
Spese (Alloggio, pasti, viaggi pullman, tassa conferenze) € 390
e Trasferimento aeroportuale andate e ritorno € 20
Allogio
Fraterna Domus, via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma
www.fraternadomus.it

Nach Überweisung von 100.- € auf das Konto des IDZ ist Ihre 
Anmeldung verbindlich! 
After the remittance of € 100 to the IDC bank account your 
registration becomes effective! 
¡Tras la transferencia de € 100 a la cuenta bancaria del CID, su 
inscripción se hará efectiva!
Dopo il trasferimento di € 100 al conto bancario del CID la 
Sua iscrizione sarà ufficiale!

Anmeldung / Registration / Inscripción / Iscrizione
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registration becomes effective! 
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Anmeldung / Registration / Inscripción / Iscrizione
O Centro Internacional de Diáconos (CID), com sede 
na Alemanha, estará organizando as comemorações do 
Jubileu da Restauração do Diaconado Permanente, em 
Roma nos dias 21 a 25 de outubro de 2015.

A Comunidade Obra de Maria já está fazendo o contrato com os interessados. 
O pagamento pode ser feito em até 10X. 
brasilia@obrademaria.com.br. Fones: (61) 3201.5116 / 3036.9108

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