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Rubiataba ganhará Escola Diaconal
Dom Waldemar:
De Goiânia
para luziânia

Foto: Diác. DAMASCENO

O papa Francisco nomeou no dia três de dezembro dom Waldemar
Passini Dalbello, atualmente bispo auxiliar de
Goiânia, como Bispo Coadjutor de Luziânia/GO,
no Entorno do Distrito
Federal. Pág. 6

O bispo da diocese de Rubiataba/Mozarlândia,
dom Adair José Guimarães com os diáconos (foto)
está trabalhando as estruturas da Escola Diaconal
com objetivo de iniciar em 2015 os encontros de formação do primeiro propedêutico para aspirantes ao
Diaconado Permanente da história da diocese. Pág. 4

Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo Metropolitano de Brasília entrega o Báculo a dom
José Ronaldo na sua posse como o 4º Bispo de
Formosa. Pág. 5

Que neste Natal, o amor,
a humildade e a paz
estejam em seu coração,
e que você possa acolher
com alegria a Boa Notícia
do nascimento do filho de
Deus! Aquele que veio em
nome do Senhor
para nos salvar!
Que você e sua família
tenham um Santo e
Abençoado Natal!
Comissão Regional dos Diáconos
do Centro-Oeste (CRD-CO)
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Procurando ovelhas
Dom Messias dos Reis silveira

A

ação missionária da Igreja pretende gerar novos discípulos
para Jesus, mas também procurar
aqueles cristãos que se afastaram. O
ministério diaconal se insere nesta
dinâmica de fazer discípulos de Jesus e reanimar os que se sentaram à
beira do caminho, ou se desnortearam. O despertar para o discipulado
acontece através da evangelização e
do testemunho tanto do evangelizador como das pessoas que compõem
as famílias e comunidades. Essa mesma atitude refere-se a ação em favor
dos que se afastaram. É preciso ir
atrás das ovelhas. O primeiro a sair
à procura das pessoas foi o próprio
Deus como percebemos no relato da
criação. Essa ação foi continuada por
Jesus, o missionário do Pai, o qual
vivia no meio dos pecadores e sua
presença gerava conversão.
A Bíblia narra que depois da queda do ser humano, o Senhor estava
passeando no Jardim e procurou por
Adão. “Onde estás?” (Gn 3,9). Essa
pergunta inquietante mostra o quanto Deus se preocupa com seus filhos.
Adão significa homem. Nele todo ser
humano está representado. A procura de Deus por seu filho Adão mostra
seu amor de Pai. O Pai que ama quer
saber onde seu filho está e por isso
o procura com intensidade. Aquela
pergunta surgida entre as folhagem
do jardim continua ecoando na procura missionária dos filhos que se

Poema da
Misericórdia
Divina
Homenagem a São Lucas,
Mensageiro do Coração
Misericordioso de Jesus

Senhor Jesus Cristo,
Tende pena e compaixão,
Perdoai o meu pecado e
Concedei-me a salvação!

Dom Messias dos Reis Silveira,
Presidente do Regional
Centro-Oeste da CNBB

escondem da face de Deus. A ação
missionária da Igreja é constante. Inserido neste contexto evangelizador,
o Diácono Permanente deve ser um
missionário que sai de si para buscar
as ovelhas do Senhor.
Jesus fala da ovelha que se desgarra do rebanho e o pastor vai atrás
até encontrá-la, quando a encontra,
cheio de alegria a coloca nos ombros,
a traz de volta, a apresenta aos amigos e diz “Alegrai-vos comigo, pois
encontrei a ovelha que estava perdida” (Lc 15, 4-7). Existem muitas
ovelhas que estão perdidas e se faz
necessário ir atrás delas. Algumas
voltam por si mesmas, como fez o
filho pródigo (Lc 15,11-32), mas muitas não encontram o caminho, ou não
têm ânimo para voltar e então se faz
necessária a ação missionária de procurar ovelhas.

Eu sou um pobre pecador.
Sua Misericórdia é infinita.
Não temerei o julgamento.
Vossa Justiça é mais bonita!
Na Cruz cravastes o meu pecado.
Foi alto o preço do resgate.
A minha ofensa foi perdoada e
Amor Vós não me negastes!
Devo eu agora perdoar
O meu irmão que me ofendeu.
É este o preço a pagar
Pelo perdão que o Senhor me deu!

Diác. Delintro Belo
de Almeida Filho
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Encontro dos Diáconos fortalece a comunhão
A

conteceu em BraDom
Aparecido
“As esposas
sília no dia 08 de
devem se sentir enalteceu a pessoa, a
novembro de 2014, conmulher, a esposa ao afirresponsáveis
forme agendado no dia
mar: “As esposas tem um
pelo bem dos
da posse da nova diretesouro em casa de valor
toria da CRD/CO, o Enque vocês não têm noção.
seus esposos
contro das Esposas dos diáconos, desde As esposas devem se sentir
Diáconos, e dos candios paramentos responsáveis pelo bem dos
datos ao diaconado da
seus esposos diáconos, desaté
o
zelo
pela
Região Centro-Oeste.
de os paramentos até o zelo
O evento fez parte do esposa de Cristo pela esposa de Cristo que é
Encontro de Formação que é a Igreja”. a Igreja”.
Permanente, realizado
O testemunho – “A
mensalmente pela Comissão Arqui- primeira pregação do diácono é o testemudiocesana dos Diáconos de Brasília, nho, o bom exemplo e a ﬁcha limpa na
CAD/DF, no seminário Nossa Se- família e na sociedade. Os diáconos devem
nhora de Fátima.
viver a diaconia de Cristo, assim como o
O palestrante foi Dom José Papa, os Bispos e os Presbíteros. Somos
Aparecido, bispo auxiliar de Bra- autorizados a pregar o evangelho, mas
sília e Referencial para os Diáconos ainda permanece o peso do testemunho”,
do Centro-Oeste. Ele falou sobre os declarou.
Compromissos Familiares e Ministeriais do Diácono. E lembrou: “SoDiáconos, esposas e
mos diáconos, padres e bispos 24 horas
candidatos participaram
por dia”
do Encontro de Formação
Permanente com Dom José
Inicialmente ressaltou a imporAparecido, em Brasília.
tância do evento promovido pela Comissão Regional e agradeceu a presença de todos, especialmente dos
que vieram de outras dioceses: “Iniciativas como esta engrandecem o Diacônio e fortalece os laços de unidade e comunhão entre os diáconos do Regional”.
Diáconos, candidatos e esposas
de Brasília e de Goiás prestigiaram
o evento promovido pela CRD-CO
e CAD/DF no seminário Nossa
Senhora de Fátima.

Diác. Francisco eRAlDO e CRD-CO

Quanto aos diáconos – acrescentou – há um tripé que faz parte
da vivência ministerial dos bispos e
presbíteros (Caridade, Palavra e Liturgia). “A palavra de Deus sempre irá
iluminar a sua vida conjugal, suas ações
e a convivência no mundo, porque o diácono vive na prática, muitas realidades
próprias, as quais os presbíteros não vivem”.
Exéquias - Outro ministério destacado por dom Aparecido é o da
caridade e a preocupação com os
mortos. Ele lembrou que “o serviço de
exéquias é importante não somente por
consolação com os que sofrem a perda de
seus entes queridos, mas porque encaminhamos os filhos de Deus para a entrada
do paraíso. Nunca nos esqueçamos de
que a oração aos mortos é para a consolação do que ficam, mas que a nossa oração
eleva a Deus as súplicas que encaminha
aqueles que partiram para ao Céu”.
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Diocese De Rubiataba/MozaRlânDia

Dom Adair vai criar Escola Diaconal
Foto: Diác. DAMASCENO

A Reunião Geral do Clero da Diocese de
Rubiataba/Mozarlândia nos dias 24 a 26 de novembro,
contou com a presença de cinco diáconos
permanentes e duas esposas, de Brasília e de Goiânia.

Foto: Diác. DAMASCENO

O

bispo da diocese
de Rubiataba/Mozarlândia, dom Adair
José Guimarães está trabalhando as estruturas
da Escola Diaconal com
objetivo de iniciar no segundo semestre de 2015
os encontros de formação
do primeiro propedêutico para aspirantes ao
Dom Adair José Guimarães e os casais Valdelice e Diác. Alvarenga, e Irian e
Diaconado Permanente
Diác. Clóvis destacaram a importância do Diaconado Permanente na Igreja.
da história da diocese.
A convite de dom Adair, cinco
diáconos (Ademar e Ramon, de Goi- “espera dos diáconos um testemunho Mas para isso, alguns passos devem
ânia; Clóvis, Damasceno e Alvaren- evangélico e impulso missionário para ser dados: fundação da escola, indicaga, de Brasília) participaram nos dias que sejam apóstolos em suas famílias, em ção dos aspirantes pelos párocos e pela
25 e 26 de novembro da Reunião Ge- seus trabalhos, em suas comunidades e comunidade, período de propedêutico
nas novas fronteiras de missão”.
e finalmente início da formação.
ral do Clero, em Rubiataba.
Testemunho
de
vida
Os
diáEm sua homilia, na missa de enAnimado pelas informações sobre o Ministério da Caridade, e cons- conos representam, pública e oficial- cerramento da reunião do Clero, dom
ciente da importância da presença mente, o Cristo Servo em sua família, Adair elencou algumas das muitas
do Diácono Permanente como for- no trabalho, na comunidade e na so- contribuições do diaconado permamador e animador de comunidades; ciedade. Suas palavras, gestos e ati- nente à Igreja. Lembrou que o ministée de que a missão do diácono está li- tudes manifestam o Cristo... “O teste- rio diaconal tem origem apostólica. E
gada ao Cristo Servo, o Clero da dio- munho da vida tornou-se uma condição que por serem homens casados, os dicese de Rubiataba que há meses está essencial para a eficácia profunda da pre- áconos permanentes atuam geralmenrefletindo sobre a proposta de dom gação. O mundo reclama e espera de nós te nas comunidades, nas periferias das
Adair de criar uma Escola Diaconal, simplicidade de vida, espírito de oração, cidades,nas áreas rurais onde muitas
caridade para com todos, especialmen- vezes, a Igreja não se faz presente.
hoje manifesta apoio à iniciativa.
O diácono permanente – acresO diác. Damasceno, presidente te para com os pequeninos e os pobres,
obediência
e
humildade,
desapego
de
nós
centou
– exerce em primeiro lugar
da Comissão Regional dos Diáconos
seu ministério na família. Depois no
do Centro-Oeste (CRD-CO), citou mesmos e renúncia” (EN n.76).
Dom
Adair
comunicou
à
comutrabalho, na sociedade. E na Igreja
o Documento de Aparecida (n.208)
para responder o que a Igreja Latino- nidade a notícia de que a diocese terá tem funções próprias no altar, na paAmericana espera dos diáconos. Ela brevemente diáconos permanentes. lavra e na caridade.
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Bispos e padres de várias dioceses
do País, destacando Brasília,
Goiás, São Paulo e Minas Gerais,
concelebraram a santa Eucaristia na
Catedral Diocesana.

Dom Ronaldo é o novo bispo de Formosa
D

om José Ronaldo foi empossado
como o 4º Bispo Diocesano de
Formosa, no sábado, dia 22 de novembro, às 10h pelo Arcebispo Metropolitano de Brasília, dom Sérgio
da Rocha. Concelebraram a Eucaristia na Catedral Diocesana bispos
e padres de várias dioceses do País,
destacando Brasília, Goiás, São Paulo e Minas Gerais.
Desde a transferência de dom
Paulo Roberto Beloto para a diocese
de Franca, em São Paulo, exerceu a
função de Administrador Diocesano o
padre Romilson Gonçalves do Carmo.
Aliás, dom Paulo Beloto foi um dos
bispos concelebrantes.
Fiéis de todas as paróquias da diocese e de outras cidades lotaram não
apenas a catedral, mas o pátio da Igreja
para a tão esperada posse do novo Bispo. De São Paulo, Minas Gerais e Brasília vieram familiares de dom Ronaldo, que conclamou a todos a fazerem
“pastoral com o bispo”. Ele destacou a

O prefeito de Formosa
Itamar Barreto e a vice,
Argentina Martins entregam
uma lembrança em nome do
município, a dom Ronaldo

importância da “acolhida aos fiéis. A
exemplo de Jesus Cristo que acolhia a
todos, indistintamente”.
Citou o Papa Francisco para dizer
que “devemos sair em missão. Não
apenas o bispo e os padres, mas todos
os batizados”.
Entre as muitas saudações de boas-vindas, dom Messias Silveira, bispo

de Uruaçu e presidente do Regional
Centro-Oeste da CNBB, classificou
o novo pastor de “anjo” enviado por
Deus. Bispos e padres das dioceses de
Goiás, Arquidiocese de Brasília e Diocese de Janaúba/MG também participaram da solenidade.
Após a solenidade, houve um almoço no CTG de Formosa.

Dom Ronaldo conversa com a sua
mãe, dona Nilza e o ex-administrador
diocesano, padre Romilson.

Dom Messias presidente do Regional
Centro-Oeste/CNBB e o reitor do
Seminário N. Sra. de Fátima de
Brasília, Padre Marco Antonio Forero.

Diácono Damasceno, presidente da Comissão Regional dos
Diáconos do Centro-Oeste e os bispos auxiliares de Brasília,
dom Marcony, dom Valdir Mamede e dom José Aparecido
também prestigiaram a posse de dom Ronaldo.

Diácono José
Douglas da
Diocese de Brasília,
mas residente em
Sales, Diocese de
Franca/SP veio
prestigiar o irmão
dom Ronaldo

6 - InFOCO | Dezembro/2014

Diáconos, candidatos e esposas na Casa do Clero
do Centro Pastoral Dom Fernando participaram da
confraternização pelo Natal.

Emoção marca confraternização
dos diáconos com dom Waldemar
Diác. RAMON Curado e CRD-CO

O

s Diáconos Permanentes da
Arquidiocese de Goiânia, e esposas, reuniram-se no sábado, seis
de dezembro, na Casa do Clero no
Centro Pastoral Dom Fernando para
uma confraternização pelo Natal.
Após a Oração das Horas e a leitura do Evangelho do dia (Mt 9,3510,1.6-8), o diác. Ademar Gomes,
presidente da Comissão Arquidiocesana de Diáconos (CAD), deu as
boas-vindas e iniciou um momento
de partilha. Vários Diáconos falaram sobre o Evangelho e a missão
que estão vivendo em comunidades
da periferia de Goiânia. O violão do
diác. Adaílton acompanhou canções
e o diác. Hermes conduziu um bingo
bastante animado.
Momento de emoção aconteceu
com a chegada de Dom Waldemar
Passini, até agora Bispo Auxiliar de
Goiânia e referencial para os Diáconos Permanentes da Arquidiocese,
recém-designado Bispo Coadjutor
da Diocese de Luziânia/GO.

Dom Waldemar falou de sua
convivência e trabalho nesses últimos tempos em Goiânia, especialmente com a comunidade diaconal,
de onde parte “humanamente com a
dor de rompimento pela distância dos laços afetivos, mas na alegria de obedecer à
Igreja, que o envia para uma nova missão
desafiadora, em uma Diocese com mais
de um milhão de pessoas no Entorno de
Brasília e apenas 30 Paróquias”.
Gratidão e ensinamento - O diác.
Ademar, em nome dos Diáconos e
Candidatos, expressou a gratidão de
todos pelos ensinamentos e orientações do professor Padre Waldemar
no período de Escola Diaconal, depois pelo acompanhamento seguro e
fraternal do Bispo Referencial Dom
Waldemar. ELYSSA, esposa do diác.
Humberto, em nome das esposas dos
diáconos, e dos candidatos da Escola
Diaconal Santo Estevão, de Goiânia,
falou da gratidão pela disponibilidade, atenção e acolhida sempre dispensada por Dom Waldemar.

Já ao final, vindos de Brasília
onde participaram da Convivência
anual dos Diáconos de Brasília, e
um encontro com o Arcebispo dom
Sérgio chegaram os diáconos Manoel Damasceno e Joaquim Cazé, respectivamente presidente e vice da
Comissão Regional dos Diáconos
do Centro-Oeste/CRD-CO. Foram
apresentados pelo diác. Ramon, secretário da CAD e da CRD-CO, que
ressaltou a atenção e o carinho dos
dois confrades, que se deslocaram
por quatrocentos quilômetros (ida e
volta) exclusivamente para confraternizarem com os diáconos de Goiânia e dom Waldemar.
Presença e alimentação - Durante
o lanche e o almoço preparados e pelo
diác. Brito (tesoureiro da CAD) e pela
esposa MARLENE foi também momento para se colocar a conversa em
dia, tudo envolto num clima de muita
alegria. Dos 26 Diáconos Permanentes
de Goiânia compareceram 21; três candidatos ao diaconato e 15 esposas.

InFOCO | Dezembro/2014 - 7

O Secretário Geral da CNBB e bispo auxiliar de Brasília, dom Leonardo
Steiner empossou os diáconos na diretoria da Casa Santo André

DIrETOrIA DA CASA SANTO ANDrÉ
Presidente:
Diác. José rIBAMAr de Moraes Silva
Vice-Presidente:
Diác. MOISÉS Candido Batista
Secretário:
Diác. Francisco ErALDO de Oliveira
Tesoureiro:
Diác. MArCELO Viana Dourado
Conselho Fiscal
Diác. JULIÃO dos Reis Rodrigues
Diác. MArCOS Soares Mascarenhas
Diác. HÉLIO Leite da Silva

Diáconos assumem diretoria

A

Casa Santo André vem ampliando
seus trabalhos em todo o Distrito
Federal. A missão começou em 15 de
fevereiro de 2005, quando nasceu a
Associação em apoio ao Paciente com
Câncer (AAPaC).
Em 2013, a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda (SEDEST firmou uma
parceria que tem mudado a vida dos

moradores de rua da Capital Federal.
Grande parte deles, usuários de drogas, sobretudo o crack.
Por meio do convênio para o Serviço de Abordagem Social – “Cidade
Acolhedora” e para acolhimento institucional – tem-se atingido uma média de mais de três mil abordagens
por mês a pessoas em situação de rua
e mais de 200 pessoas foram acolhidas

em Casas de Passagem.
A Casa Santo André conta com o
apoio de voluntários, incluindo os responsáveis pela direção. Graças a essa
iniciativa, pode-se oferecer alimentação, assistência espiritual, atendimento
médico, encaminhamento hospitalar,
passagens para quem quer retornar ao
seu local de origem, após contatos com
familiares, entre outros serviços.

UNIDADES DE ACOLHIMENTO
Casa Santo André – Sede
Qd. 7 A/E lt A/B Setor Sul Coordenador/Responsável:Paulo Eduardo.
Fones: 3385-2615 / 7818-5044 / 3384-4574 /
Unidade de Taguatinga
QNB 04, Casa 34, Tag. Norte – DF. Coordenador/Responsável:Paulo
Eduardo. Fones: 3385-2615/ 7818-5044 / 3384-4574 / 3562-3697
Chácara Santa Cruz / Ponte Alta
NR Ponte Alta DF 180 Km 65,5 Chácara Brisa Coordenador/
Responsável: Cosmo. Fones: 7818-3283 / 9282-0570

Unidade Feminina
Quadra 16, Casa 39, Gama Leste. Coordenador/Responsável: Nazaré.
Fones: 7818-6318 / 3563-9758.
Unidade Sobradinho I
Quadra 13, Conjunto C, Casa 55 - Sobradinho I – DF. Coordenador/
Responsável: Cléven. Fones: 7818-5029 / 9176-9850
Unidade Sobradinho II
Quadra 08, Conjunto B, Lote 01, Sobradinho 1 – DF. Coordenador/
Responsável: Cléven. Fones: 7818-5029 / 9176-9850

Foto: Diác. DAMASCENO

CONvivêNCiA ReúNe DiACôNiO De BRAsíliA

O

Arcebispo Metropolitano de
Brasília, Dom Sérgio da Rocha
participou da Convivência dos diáconos e esposas, na Chácara Divino
Paraíso nos dias 5, 6 e 7 de dezembro/14.
No sábado, pela manhã, dom
Sérgio falou sobre a Missão do diá-

cono nas diaconias que estão sendo
implantadas na Capital do País, principalmente do trabalho junto às populações das novas paróquias e áreas
pastorais como PADF, Sol Nascente
e Pôr do Sol, e Cidade Estrutural.
O presidente da Comissão Arquidiocesana de Diáconos - CAD/

DF, diác. Paulo César Campos considerou “oportuna, positiva e encorajadora a fala de dom Sérgio, porque
ele respondeu a todos os questionamentos feitos pelos diáconos sobre
vários assuntos e aspectos da nossa
missão como ordenados configurados a Cristo Servo”.
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RestauRaÇÃo Do DiaconaDo PeRManente

Diáconos vão
a Roma para o
Jubileu de Ouro

Assis Rocha, da
Comunidade Obra
de Maria, atendeu
no Seminário Nossa
Senhora de Fátima/
DF, vários diáconos
que conﬁrmaram
presença na
peregrinação do
Jubileu de Ouro
da Restauração
do Diaconado
Permanente, em
Roma, Fátima e
Assis.

Diáconos do Brasil 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.

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

O centro internacional de Diáconos (ciD), com sede
na Alemanha, estará organizando as comemorações
do Jubileu de ouro da Restauração do Diaconado
Permanente, em Roma nos dias 21 a 25 de outubro de 2015.

comissão Regional dos Diáconos do centro-oeste (cRD-co)

Diác. Manoel DaMasceno
(Presidente)
esposa: Inês Medeiros Damasceno

Diác. JoaQuiM cazÉ da Silva
(Vice-Presidente)
esposa: Vânia Pereira de Aquino

X assembleia Geral ordinária (cnD)
23 a 26 de abril de 2015 - Seminário Santo Afonso – Aparecida/SP
tema: O Concílio Vaticano II e os 50 anos de
Restauração do Diaconado Permanente
lema: “Anunciando o Evangelho por todas as cidades” (At 8,40)

XV encontro Regional dos Diáconos do centro-oeste

Diác. RaMon Curado
(secretário)
esposa: Maria da Conceição Bandeira Curado

Diác. José Batista (zezinHo) de Souza Filho
(tesoureiro)
esposa: Maria das Graças Fernandes de Souza

4, 5 e 6 de setembro de 2015 - chácara Divino Paraíso – brasília/DF
tema: Missão do Diácono na Igreja e Sociedade
lema: “Eu vim para servir” (Mc 10,45)

