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Diácono Brito eleito presidente da CAD/Goiânia
O

Dom Jaime Spengler arcebispo de Porto Alegre e presidente da CMOVC/CNBB, com os presidentes e representantes das Comissões
Regionais dos Diáconos, na reunião do Conselho Consultivo da CND em São Leopoldo/RS, no mês de março deste ano.

Diáconos participam de assembleia em Aparecida

D

iáconos do Brasil filiados à CND participam nos dias 18 a 21 de
maio/17, no Seminário
Redentorista Santo Afonso, em Aparecida (SP), da
II Assembleia Geral não
Eletiva da Comissão
Nacional dos Diáconos/
CND, com o tema: Vocação Diaconal na Família,

Igreja e Sociedade, à Luz
d’Aparecida e o lema: “Cuidai de confirmar a vossa vocação e eleição” (2Pd 1,10).
Na pauta do evento
constam: reformulação dos
Estatutos da Comissão Nacional dos Diáconos; e Desafios e perspectivas para
a realidade do Diaconado
hoje.

Seminário Redentorista Santo Afonso, em Aparecida (SP)

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

s diáconos da arquidiocese de Goiânia reuniram-se em Assembléia Ordinária Eletiva no dia primeiro de maio
às 19h30 na Paróquia São José, Setor Sul
de Goiânia e elegeram a nova diretoria da
Comissão Arquidiocesana de Diáconos - CAD/Goiânia, para o quadriênio
2017/2021.
Dos 42 diáconos da arquidiocese,
compareceram 28 que aprovaram, por
unanimidade, os nomes da chapa única
encabeçada pelo diác. Carlos Vieira de
BRITO, até então tesoureiro da CAD. A
reunião começou com uma oração feita
pelo diác. Geraldo.
O diác. RAMON Curado secretário da CAD (2013/17) leu um resumo
das atividades dos últimos quatro anos,
destacando os principais fatos ocorridos
no período, como retiros espirituais, especialmente os ensinamentos deixados
pelo arcebispo emérito, dom Antônio
Ribeiro de Oliveira. O ex-secretário da
CAD/Goiânia emocionou-se quando falou do falecimento do diác. Humberto
Gusmão no dia 17 de setembro de 2016.
O diác. Brito fez a prestação de contas da atual diretoria. Ele a atualização
do valor da contribuição à CAD, conforme o estatuto, alegando que a contribuição serve para entre outras coisas, ajudar
nos retiros, aos diáconos em dificuldades
financeiras.
Por fim, o presidente da CAD, diác.
ADEMAR Gomes de Araújo, agradeceu
o apoio de todos, especialmente porque
foi eleito pelos primeiros doze diáconos
ordenados na Arquidiocese de Goiânia.
Ressaltou que o objetivo primeiro da diretoria sempre foi o de unir os diáconos
em torno do serviço à Igreja e à comunidade, especialmente aos pobres, aos mais
necessitados.

Foto: Diác. DAMASCENO

pa única e sugeriu que a eleição
fosse por aclamação, o que foi
acatado. A chapa foi aclamada
por todos, eleita e já empossada.
Para concretizar a Posse Solene, a
diretoria aguarda a confirmação
do Bispo Referencial dos Diáconos dom Levi Bonatto de
uma celebração Eucarística com
o Arcebispo dom Washington
O presidente eleito diác.Brito entre o tesoureiro
diác.Hermes e o secretário diác.Mauro Aparecido. Cruz. O novo presidente da
CAD/Goiânia, diác. Brito agradeceu o
apoio de todos e espera não decepcionar
COMISSÃO ELEITORAL
Para presidir a eleição, o presidente os irmãos que o elegeram.
Presença – Compareceram à AsAdemar indicou o diác. JOVIANO Carneiro; e como membros o diác. Manoel sembléia Eletiva da CAD/Goiânia o preDamasceno presidente da Comissão sidente da CRD/CO, diác. Manoel DaRegional dos Diáconos – CRD/CO, e o masceno e o vice-presidente da CRD/
segundo secretário da CRD/CO, diác. CO, diác. Joaquim Cazé (Chanceler da
SERGIO Antônio Novato Neto, como se- Arquidiocese de Brasília), e o diác. Paulo
César Campos, PC, presidente da CAD/
cretário.
O diác. Joviano leu os nomes da cha- DF, todos de Brasília.
DIRETORIA DA CAD/GOIÂNIA - QUADRIÊNIO 2017/2021
Presidente: Carlos Vieira de BRITO; Vice-Presidente: José Ronaldo Leite; Secretário: Mauro Aparecido de Oliveira; Segundo Secretário: Fernando Valadão Machado;
Tesoureiro: Hermes Araújo Dantas; Segundo Tesoureiro: Oscar Barbosa Damasceno. O
Conselho Fiscal, Titulares: Diáconos Adériton de Oliveira Marques, Jurandir de Sousa
Silva e Sérgio Antônio Novato Neto; e como suplentes os diáconos: Geraldo Mendes da
Silva, Waldemar Gualberto Monteiro e Washington Ferreira Fonseca.
Foto: Diác. DAMASCENO

Enquanto os diáconos elegiam a nova diretoria da CAD, numa sala ao lado, as
esposas meditaram o santo Terço e rezaram pelas famílias.

Foto: Rudger Remígio

Diác. Manoel DAMASCENO
(Presidente)
Esposa: Inês Medeiros Damasceno

Diác. JOAQUIM CAZÉ da Silva
(Vice-Presidente)
Esposa: Vânia Pereira de Aquino

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
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Dom MESSIAS DOS REIS SILVEIRA
Presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB
Dom WALDEMAR PASSINI DALBELLO
Bispo Referencial para os Diáconos do Centro-Oeste
Pe. EDUARDO Luiz de Rezende, CSSR
Secretário Executivo – Regional Centro-Oeste – CNBB
Diác. Manoel DAMASCENO
Presidente da CRD-CO

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 (ZEZINHO) de Souza Filho
2º Tesoureiro:
Diác. José ALVARENGA
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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

Quase todos os diáconos compareceram à eleição da CAD/Goiânia. A nova diretoria elogiou o trabalho do ex-presidente Ademar e prometeu
trabalhar para fortalecer a unidade e a comunhão na Família Diaconal.
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Cardeal Sergio da Rocha:

“Além de servidora da caridade,
Maria é mãe da misericórdia”
O

s encontros mensais de Formação Permanente dos diáconos de Brasília são organizados
pela Escola Diaconal São Lourenço
(EDSL) e a Comissão Arquidiocesana dos Diáconos (CAD/DF).
Acontecem nas instalações do Seminário Nossa Senhora de Fátima,
QI 17, Lago Sul, sempre aos sábados. Os Assessores ou Pregadores
convidados são das mais diversas
áreas. Bispos, Padres, Diáconos,
professores e especialistas já participaram dos encontros; e outros
estão agendados até o fim deste
ano. A EDSL e a CAD/DF organizam a cada seis meses, um retiro
e uma convivência com a Família
Diaconal.
Além da programação própria,
exclusiva do seu ministério, os diáconos participam das Formações,
das Reuniões e dos Retiros do Clero realizados pela arquidiocese de
Brasília.

No mês de março, início das formações, o Assessor foi o cardeal Sérgio da
Rocha, arcebispo de Brasília. Ele abordou dois temas. No primeiro momento
falou sobre O diácono como devoto
e promotor de Maria; e depois, sobre
A missão do diácono na Arquidiocese de Brasília. Por último, respondeu
diversas perguntas e questionamentos
dos diáconos.
Dom Sergio afirmou que “era preciso
redescobrir o Rosto de
Maria na Bíblia. Essa
redescoberta ajuda a
esclarecer a devoção
a Maria. E o Ano Nacional Mariano é uma
boa ocasião para isso”.
Importante também
ressaltar que a razão de ser da devoção
ao santos e a Maria é Jesus Cristo. Ele
elencou cinco atitudes de Maria para
denominá-la de: Servidora da Caridade; Mãe da Misericórdia; Servidora
da Palavra; Discípula Fiel; e Maria
Contemplativa.

O primeiro episódio que apresenta
Maria como Servidora da Caridade é
a visitação. “Sensível à situação preocupante da sua prima Isabel de idade avançada que estava grávida, Maria dispõese a uma caminhada longa, para servir”.
A mesma sensibilidade faz Maria perceber e se antecipar aos fatos, nas Bodas
de Caná. “Isso demonstra abertura de
coração para estar com os mais necessitados”, afirmou.
Em várias situações a bíblia mostra
Maria como a Mãe da
Misericórdia,
mas
dom Sergio também
apontou duas: A manjedoura em Belém, onde
ela recebe a visita dos
pastores e dos magos
do Oriente. Pessoas de
fama ruim, ninguém acreditava muito
neles; e em oração no Cenáculo com os
apóstolos. Recorde-se que todos haviam
abandonado Jesus. Na cruz só restou
um, o discípulo amado. Mesmo assim,
Maria perdoa, e reza com eles no Cenáculo.

“Importante
ressaltar que a razão
de ser da devoção
aos santos e a Maria
é Jesus Cristo”

Com crianças,
todo cuidado
é pouco.

Como Servidora da Palavra o
cardeal Sergio da Rocha citou a “anunciação” e indagou: Qual foi a resposta
de Maria? “Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim, segundo a tua Palavra”.
Isto é “que a tua Palavra aconteça na minha vida”. Jesus também aponta a sua
mãe como servidora da palavra quando diz: “São felizes todos que ouvem e
põem em prática a palavra do meu Pai”.
Maria foi a primeira a fazer isso.
Dom Sergio descreve Maria como
Discípula Fiel, no Calvário. “Maria
teve forças para subir ao Calvário porque era uma pessoa de oração. Ela nos
ensina a oração, louva a Deus. Guarda,
medita, contempla. Ela guardava tudo
isso no seu coração”. E acrescentou:
“João, o discípulo amado também estava
lá. Mas antes ele subiu ao Monte Tabor,
lugar de oração, da contemplação”.

Fotos: Diác. DAMASCENO

Dom Sergio visitou o diác. Evaldo Pina Filho que recebe tratamento médico num
apartamento do Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima.
Do seu leito, o diác. Evaldo exerce o Ministério Diaconal rezando e
intercedendo pelas famílias e o povo de Deus.

A Missão do diácono na Arquidiocese de Brasilia

N

a segunda parte da formação, dom
Sergio falou da “Missão do diácono
na Arquidiocese de Brasília”. Ele considerou positiva a atuação dos diáconos
nas suas diversas missões e agradeceu
a disponibilidade dos que, mesmo com
as atividades profissionais e a necessária
atenção à família, tem se colocado à disposição da Igreja para servir.
Um ponto que dom Sergio tem falado sempre nos encontros com a Família Diaconal de Brasília é sobre a Incardinação. Ele reafirmou: “O diácono
é ordenado para servir a diocese. Ele é
incardinado na diocese. Não podemos
nem devemos “paroquializar” o ministério diaconal”. Não há “exclusividade”
para uma paróquia, uma pastoral, um
movimento, um grupo ou comunidade
de vida. A missão do diácono é servir a
todos, na diocese.

Se houver necessidade pastoral –
acrescentou dom Sergio – o diácono
pode receber a Provisão para exercer seu

ministério numa comunidade, numa
Área Pastoral ou paróquia diferente daquela que o indicou para a escola diaconal. “Nada impede que ele fique na sua
paróquia de origem, mas ciente de que,
se precisar, ele pode servir em qualquer
setor da diocese”.
Por fim, dom Sergio deu a notícia que muitos aguardavam. Ele não
estipulou uma data, mas informou
que “na próxima reunião do Conselho
Presbiteral vai ouvir os seus membros sobre a abertura de um período
Propedêutico na Escola Diaconal São
Lourenço. Eu sempre faço isso: escuto
os membros do conselho”, declarou.
“Muitos padres tem se manifestado a
respeito da necessidade de diáconos
nas suas paróquias, nas suas comunidades. Isso é muito bom”, concluiu o
cardeal.

NOTA DE FALECIMENTO
A Comissão Regional dos Diáconos do CentroOeste-CRD/CO informa com pesar o falecimento do
diác. Expedito Izidório de Siqueira, no mês de janeiro/17
na cidade de Ceres, diocese de Goiás. O diác. Expedito foi
ordenado em12/14/2003 e era professor aposentado.

A CRD/CO também lamenta o falecimento do diác.
Getúlio Bernardes de Souza, em Nazário, diocese de São
Luís de Montes Belos. O diác. Getúlio foi ordenado no dia
08 de dezembro de 1984.
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Ê

Equipes trabalham na organização do Encontro
Foto: Diác. Joaquim Cazé

N

Dom Messias com o presidente da EDSL Pe. Elias e os candidatos ao Diaconado. Ele destacou a importância da realização do
HQFRQWURUHJLRQDOQDVXDGLRFHVHD¿UPDQGRTXHpXPDRSRUWXQLGDGHSDUDXQLUDLQGDPDLVD)DPtOLD'LDFRQDOGR&HQWUR2HVWH

Dom Messias prepara Uruaçu para receber
a Família Diaconal do Centro-Oeste
A

Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste (CRD/
CO), em consonância com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) que instituiu o Ano Nacional Mariano em comemoração aos
300 anos do encontro da Imagem de
N. Senhora da Conceição Aparecida
(São Paulo), e as celebrações do centenário das aparições de N. Senhora
de Fátima (Portugal) promoverá nos
dias 18 a 20 de agosto no Centro de
Treinamento de Lideranças (CTL),
no seminário São José em Uruaçu,
o 18º Encontro Regional dos Diáconos com a participação dos candidatos das escolas diaconais e as esposas. Por decisão da diretoria da CRD/
CO todos os temas dos eventos promovidos em 2017 estão relacionados
com o Ano Nacional Mariano.
No dia 29 de janeiro a Comissão
Regional dos Diáconos (CRD/CO)
reuniu-se com os Candidatos da Escola
Diaconal São Lourenço de Uruaçu e os
padres Elias e Thiago Alvarino para deliberar sobre o 18º Encontro Regional dos Diáconos.
A realização é da CRD/CO, mas
a organização do evento é da Comissão dos Candidatos da Escola Diaconal São Lourenço.

o dia primeiro de abril realizou-se
mais uma reunião da CRD/CO com
todos os candidatos da Escola Diaconal
São Lourenço, em Uruaçu. Naquele dia
foram definidas as tarefas das equipes
que já estão trabalhando na organização
do 18º Encontro Regional dos Diáconos, nos dias 18 a 20 de agosto/17, no
Centro de Treinamento de Lideranças, no
Seminário São José, diocese de Uruaçu.
Participaram das discussões os padres Elias, Thiago e Agamenilton Damascena, da Comissão Formativa da
EDSL; os diáconos Damasceno, Joaquim Cazé e Zezinho/Graças diretoria
da CRD/CO; e os diáconos João Batista/
Maria Mendonça da CDD de Anápolis e
Paulo César Campos da CAD/DF.
Todas as propostas apresentadas
foram exaustivamente discutidas. No final, algumas conclusões. Pregadores do
Encontro: Dom Messias dos Reis Silveira, bispo diocesano de Uruaçu e presidente da CNBB Centro-Oeste; e dom
Waldemar Passini Dalbello, bispo
coadjutor de Luziânia e Referencial dos
Diáconos do Centro-Oeste; Tema: As comunidades diaconais sob o cuidado e a inspiração de Maria. E como lema: “Perseveravam na oração com Maria” (cf. At 1,14);

Padres Agamenilton Damascena, Elias Silva, diác. Damasceno, pe. Thiago Alvarino e
os diáconos João Batista/Maria Mendonça e Zezinho/Graças da CDD de Anápolis.
O candidato Osmair apresentou os
nomes das pessoas que compõem
as diversas equipes de trabalho no
18º Encontro Regional

Abertura do encontro às 18h da sextafeira, com a Missa no seminário. A Missa
de encerramento no domingo será na catedral Imaculado Coração de Maria com
a participação especial do Coral Sant’Ana
da catedral de Uruaçu.

Padres integram o Conselho Formativo da EDSL
D

Dom Waldemar Passini reuniu-se em Luziânia com os diáconos Damasceno,
Joaquim Cazé e Paulo César Campos, presidente da CAD/DF.

Bispo Referencial define tema do encontro
O Bispo Coadjutor de Luziânia e Referencial dos Diáconos do Centro-Oeste,
dom Waldemar Passini, reuniu-se no dia
6 de março com representantes da CRD/
CO para tratar do 18º Encontro Regional dos Diáconos. Na ocasião foram
definidos o tema e lema do encontro. A
diretoria da CRD/CO decidiu que todos
os temas de 2017 estariam relacionados
com o Ano Mariano no Brasil. A CRD/

CO apresentou as sugestões recebidas.
Todas sobre os 300 anos de aparição de
nossa Senhora em Aparecida, e os 100
anos de Fátima. Dom Waldemar sugeriu
como tema: As comunidades diaconais
sob o cuidado e a inspiração de Maria.
E como lema: “Perseveravam na oração com Maria” (cf. At 1,14). E é sobre
esse tema e lema que ele vai falar no encontro.

om Messias dos Reis Silveira,
bispo diocesano de Uruaçu nomeou três padres como responsáveis
pela Escola Diaconal São Lourenço (EDSL). A escola funciona nas
dependências do Seminário São José
e tem 19 candidatos. O diretor geral
da EDSL é o Pe. Elias Aparecido
da Silva que é também Vice Reitor
do Seminário e Coordenador Nacional da Pastoral Vocacional; O Coordenador Diocesano de Pastoral, Pe.
Francisco Agamenilton Damascena é o Diretor Acadêmico da EDSL.
Pe. Damasceno é o responsável pela
escolha dos professores, e de fazer

contatos com a secretaria e assessoria pedagógica do Curso de Extensão
em Teologia; o Diretor Espiritual é o
padre Thiago Alvarino dos Santos, Reitor do Seminário São José e
responsável pelos retiros semestrais,
e pela visita e acompanhamento aos
candidatos e suas esposas.
De acordo com o diretor geral da
escola Pe. Elias, “o trabalho da Equipe é realizado em forma de Conselho
Formativo”. A formação dos candidatos se dá a cada 15 dias, sempre
aos sábados. Na primeira quinzena
do mês, os estudos acadêmicos são
específicos da formação diaconal, e

na segunda quinzena, os vocacionados da EDSL participam do Curso de
extensão em Teologia, na Faculdade
Serra da Mesa (FASEM - Uruaçu).
Admitidos no dia 20 de dezembro de 2015 em Missa Solene
presidida pelo bispo diocesano de
Uruaçu dom Messias, na catedral
Imaculado Coração de Maria, os
candidatos da Escola Diaconal São
Lourenço estão concluindo o terceiro ano de formação.
Os candidatos Osmair José,
Nilton Batista e José Sérgio compõem a Comissão dos Candidatos
da EDSL.
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A missão do diácono na Igreja e na Sociedade
O

serviço do Diácono na Igreja é documentado desde os tempos
apostólicos. Os documentos do Magistério situam sua origem
na escolha dos sete homens “de boa reputação, repletos do Espírito e
de sabedoria” (At 6,1-6).
“Os Diáconos Permanentes são ordenados para o serviço da Caridade, da Palavra, e da Liturgia, especialmente para os sacramentos do Batismo e do Matrimônio; também para a Formação de
novas Comunidades Eclesiais, especialmente nas fronteiras geográficas e culturais, onde ordinariamente não chega a ação evangelizadora da Igreja”.

Entre outras, são funções do Diácono Permanente:
O diác. Luiz Carlos Lima da Silva (Lucas) há mais de
10 anos é funcionário da CNBB. Além de servir na
paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência,
na Ceilândia, ele é responsável pelo Setor de
Compras e Expedição da CNBB. A equipe conta
também com o trabalho de Adriano Palma e João
Batista.

Diác. Joaquim Cazé
da Silva exerce o
ofício de Chanceler
da Arquidiocese
de Brasília. É
da paróquia
Santo Antônio,
na Ceilândia; e
vice-presidente da
Comissão Regional
dos Diáconos do
Centro-Oeste –
CRD/CO.

Como Assistente Administrativo da Cúria, o
diác. José Maria Alencar Ferreira é o chefe do
Departamento de Patrimônio da Arquidiocese de
Brasília. Rafael, Paulo e Daniel também trabalham no
setor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- Assistir o Ordinário Local ou ao Presbítero (nas cerimônias);
- Proclamar o Evangelho;
- Instruir e exortar o Povo de Deus;
- Conservar e administrar a Eucaristia;
- Administrar solenemente o Batismo;
- Assistir e abençoar o Matrimônio;
- Realizar o rito funeral e da sepultura (Exéquias);
- Administrar os sacramentais;
- Atuar nas pastorais, preferencialmente na Caridade;
- Assistir a comunidade carente;
- Dirigir as celebrações da Palavra de Deus; e
- Participar da administração diocesana ou paroquial

O diác. Domingos Sávio Coelho é Assistente Administrativo da Casa
do Clero, na 601 Norte. Ele Auxilia o Pe. João Périus, Administrador.
Socorro, Sheila e dona Maria do Carmo são as responsáveis pela
cozinha.

Diác. Manoel Damasceno,
presidente da Comissão Regional
dos Diáconos do Centro-Oeste/
CRD-CO. Provisão na Paróquia
São Paulo Apóstolo do Guará I.

Diác. Paulo César Campos
(PC), presidente da Comissão
Arquidiocesana dos Diácnos de
Brasília-CAD/DF. Paróquia Maria
Imaculada no Guará II.

Diác. Albérico José de Araújo
Santos da paróquia São José, no
Setor Habitacional Lúcio Costa,
¿FRXWUrVDQRVQRSURJUDPD
Páginas Difíceis da Bíblia, como
auxiliar do padre Fernando
Cardoso, na Rede Vida de
Televisão.

O diác. Alfredo Oto de Lima é
o presidente da Associação
de Estudos Superiores São
Tomás de Aquino – AESTA. Tem
Provisão na Catedral Nossa
Senhora Aparecida.

Paulo Roberto de Souza,
diácono da paróquia Santa Mãe
de Deus em Santa Maria, é o
nosso Coordenador da Pastoral
do Povo da Rua, na arquidiocese
de Brasília.

O diác. Tadeu Evangelista Garcia
é Assistente Administrativo na
paróquia nossa Senhora de
Guadalupe, na Asa Sul/DF

O diác. Antonio Alves Santos (TONI) é o Coordenador
da Pastoral da Esperança e da Consolação. Substituiu
RGLiF-XOLmRGRV5HLV5RGULJXHVTXH¿FRXQDPLVVmR
por mais de 7 anos.

O Diác. Gimenes além
da Provisão é assistente
administrativo na
paróquia e Santuário
Santo Antônio, na Asa
Sul/DF.

O diác. Francisco
Eraldo de Oliveira, da
paróquia São Sebastião,
no Gama, é Assistente
Administrativo e assessor
junto aos Conselhos e
pastorais.

Diác. Abraão José
Cavalcanti Neto é
Assistente Administrativo
na paróquia Imaculado
Coração de Maria, no Park
Way.

Juiz Auditor no Tribunal
Eclesiástico de Brasília, o
diác. Eliel José da Souza
serve na paróquia Padre
Pio, no Sudoeste/DF.

,
s
a
ç
n
ria
c
m
o
C
ado
d
i
u
c
o
d
o
t
. Martins
Jornalista
JornalistaHumberto
Humberto
Martinsdivulga
divulgacampanha
campanha
o
c
u
o
ép
ememdefesa
defesadadaproteção
proteçãodas
dascrianças
crianças

10 - InFOCO |Maio/2017

MOBÍLIA
BANHEIRO
CARRINHO DO SUPERMERCADO
AFOGAMENTO
TRÂNSITO
QUEIMADURA
QUEDA
INTOXICAÇÃO

r
go.
,é
mas

O

MOBÍLIA
O
BANHEIR MERCADO
R
E
DO SUP O
O
H
IN
R
R
CA
GAMENT
O
F
,
s
A
a
ç
n
a
ri
Co
O m crianças,
Com c
TRÂNSIT tod
do
a
id
u
c
RA o cu
o
d
U
to
UEIMAD QUEDA idado
Q
.
o
c
u
o
ép
QUEDA é pouco.
O ço devem ser
ICAa eÇoÃber
OAXcam
is de descanso e
INTloca
sossego.

BANHEIRO
Usar o vaso sanitário e
cuidar da própria higie
ne
são marcos fundament
ais no
desenvolvimento da crian
ça.
Para que essas conquista
s
sejam seguras e sem
sustos,
adote alguns cuidados
simples no banheiro.

TRÂNSITO
todos
m o Unicef,
De acordo co
s
0 mil criança
os anos, 25
no
m
rre
ntesAmo
e adolesceMOBÍLI
de
IROidentes
em ac
mundo BANHE
SUPER
10 milhões
tros DO
. OuMERCA
trânsitoAFOGA
.
ves
gra
MENTO
s
sofrem lesõe

MOBÍLIA
BANHEIRO
O
SUPERMERCAD
AFOGAMENTO
TRÂNSITO
QUEIMADURA
QUEDA
INTOXICAÇÃO

TRÂNSITO
QUEIMADURA
QUEDA
INTOXICAÇÃO

Mas, para que isso
ocorra, é
preciso ficar aten
to a algumas
dicas simples que
evitam
acidentes graves
.

Fique de olho: cad
eirões,
andadores, móveis
e janelas
também podem
oferecer risco
de quedas e lesõ
es.

TO

AFOGAMEN

MOBÍLIA

BANHEIR
BANHEIRO
O ERCADO
ERM
CARRINHO DO SUP
AFOGAMENTO
NSI
TRÂ TO
QUEIMADURA
QUEDA
INTOXICAÇÃO

Com crianç
as,
todo cuida
do
é pouco.

DA

lugar que
seguro pa
ra
o cuidado
é
quedas, for
a
elevadore
s
es exigem
s adultos
equenos a
sários.

as,
Com crianç
do
todo cuida
é pouco.

MOBÍLIA
BANHEIR
CARRINHO DO SUP O
ERMERCADO
AFOGAMENTO
ITO
TRÂNSITO
TRÂNS
QUEIMADURA
o
stionad
QUEDA
conge
QUEIMADURA
tras
INTOXICAÇÃO
trânsito
des, ou
Com o
da
ci
s
ana
de
Não é só o fogo que pode
provocar queimaduras no
ambiente doméstico. Produtos
com substâncias corrosivas
usados na limpeza diária
representam grandes riscos.
Fios e tomadas também
pedem medidas especiais
de
para que não
IA
MOBÍLproteção
perigo para as
NHEIRO
BAofereçam
O
AD
ERC
crianças.
SUPERM

AFOGAMENTO
TRÂNSITO
QUEIMADURA
QUEDA
INTOXICAÇÃO

QUEDA

an
urb
das gr
ilidade
de mob
, como
opções
espaço
,
nhado
ga
cicletas
bi
m
tê
s, as
ta
le
ic
oc
lar e os
co
as mot
es
al
orte
Seja qu
o transp
s a pé.
rve
amento
a, obse
desloc
escolh
ter
a
an
su
m
a
for
os para
cuidad
guras.
alguns
nças se
as cria

MOBÍLIA
BANHEIRO
SUPERMERCADO
AFOGAMENTO
TRÂNSITO
QUEIMADURA
QUEDA
INTOXICAÇÃO

QUEDA
s,
Com criança
todo cuidado
.A
poEIuMcADoUR
é QU
uma refeição
O prazer de
o
de um banh
quentinha ou
de
te, a beleza
reconfortan
de
os
ou de fog
uma chama
muito
o pode ser
artifício, tud
.
ra a criança
pa
atraente
também: as
E perigoso,
a
art
qu
a
o
MOB aduras sã
queimÍLIA
BANH causa de morte em
maiorEIRO
de
da
cie
CARRINHO DO SUPERMER
gundo a So
crianças, se CADO diatria. A
AFOGAME
NTOira de Pe
Brasile
s
TRÂNSITO
é que 80% do
boa notícia
os
QUEI
MADURA
m ser evitad
identes pode
acQUED
Am cuidados simples.
co

INTOXICAÇÃO

TRÂNSITO

Com crianças,
todo cuidado
é pouco.

MOBÍLIA
BANHEIRO
SUPERMERCADO
AFOGAMENTO
TRÂNSITO
QUEIMADURA
QUEDA
INTOXICAÇÃO

QUEDA

MOBÍLIA

Comcomcrianças,
Os cuidados
as crianças
em casa começam desde o
tododoscuidado
planejamento
ambientes
que elas vão ocupar. Confira
é pouco.
a seguir dicas
e orientações

CADO
iasenças,
r
c
N
m
em
o
C deixar mpraedé opossível
d
as icr
casa
tosudpeoparacufazeriaconçm.asprem
as de
o
rmerca
c
u
do. Se fo
o
p
r preciso
leváé
-las com
você
, fique al
quanto ao
erta
s riscos
oferecidos
pelos ca
rrinhos de
compras
.

para a escolha de móveis e
objetos de decoração que não
comprometem a segurança
dos pequenos.

MOBÍLIA
BANHEIRO ERCADO
DO SUPERM
HO
IN
CARR
TO
AFOGAMEN
TRÂNSITO
A
UR
AD
M
EI
QU
QUEDA
O
INTOXICAÇÃ

QUEIMADURA

MOBÍLIA
BANHEIRO
SUPERMERCADO
AFOGAMENTO
TRÂNSITO
QUEIMADURA
QUEDA
INTOXICAÇÃO

ITO

TRÂNS

Com crianças,
todo cuidado
é pouco.

MOBÍLIA
BANHEIRO
SUPERMERCA
DO
AFOGAMENTO
TRÂNSITO
QUEIMADURA
QUEDA
INTOXICAÇÃO

MOBÍLIA

Na capela do Seminário Nossa Senhora de Fátima, as mães recebem uma bênção especial do Pe. Giovani Caldas Barroca,
vigário episcopal do Vicariato Leste e pároco da Paróquia São Miguel Arcanjo, no Recanto das Emas/DF.
Serviram no altar, os diáconos José Roberto e Geraldo Magela.

Diáconos homenageiam as
esposas no Dia das Mães

as,
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Diác. Luiz
Fernando
com a
esposa Zara

é um
móveis também
A escolha dos
as crianças
m
co
ho
rin
ca
momento de

SUPERMER

ÃO

INTOXICAÇ

Essa campanha, segundo
Humberto, ajuda a reduzir o número de vítimas de acidentes rotineiros que ceifam vidas ou reduzem
a qualidade de vida de crianças e
adolescentes.
Como o diácono pode receber
o material ou agendar uma palestra na sua paróquia? Basta entrar
em contato com o Departamento
Médico da Câmara (DEMED), pelo
telefone (61) 3216-7800 ou no site
da Câmara.

QUEDA

am

rões,
s
janela
sco
cer ri
ões.

jornalista Humberto Martins
servidor da Câmara Federal, ex-coordenador de programação da Rádio Câmara e ex-editor
da última parte do programa Voz
do Brasil, pela Câmara, integra a
equipe de comunicação do Departamento Médico da Câmara, DEMED. Ele colocou a disposição do
clero e das paróquias do Regional
Centro-Oeste, o material da Campanha Filhos Seguros desenvolvida pelo DEMED.
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Fotos: Diác. Damasceno

Diác.
Heron e
a esposa
Adélia

A

QUEIMADUR
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Diác.
Idelbrando
com a esposa
Kátia Maria

Diác. Antônio
Miranda e
Glória.

Rosângela
e o diác.
Marcos
Guedes
FRPR¿OKR

SUPERME

RCADO

Eusani,
esposa
do diác.
Emerson,
com os dois
¿OKRV

N

o mês de maio, dedicado
a Nossa Senhora, as mães
encontram em Maria a alegria da maternidade. O Ano
Nacional Mariano serviu de
estímulo. Assim também as
mães, inspiradas em Maria, se
reinventam constantemente
já que seu amor materno é testado todos os dias com a evolução dos filhos e do mundo.
Nesse contexto, a CAD/DF
preparou uma comemoração
especial para as mães da Família Diaconal de Brasília.
A programação começou às
sete e meia com a meditação
do santo terço e terminou com
almoço ao som de músicas ao
vivo.
Como acontece todo o
ano, no Encontro de Formação Permanente do mês
de maio as esposas dos diáconos são homenageadas. “É um
momento de formação e pregação, mas também de convivência fraterna”, declarou
o presidente da CAD/DF,
diác. Paulo César Campos
(PC). Para ele, “a participação
das famílias nesses encontros
fortalece o nosso crescimento
pessoal e ministerial, diante do próximo, da família e
da igreja, sempre iluminados
pelo Espírito Santo”.

Diác. Luiz
Henrique
com a
esposa
Mara
Cristina e os
WUrV¿OKRV
(Arquivo)

Diác.
Márlon,
a esposa
Mônica e
seus dois
¿OKRV

Inês Medeiros,
esposa do diác.
Damasceno, com a
¿OKD&OiXGLD
(Arquivo)

Diác.
Hélio
com a
esposa
Calina
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“O diácono deve ser um homem
de oração e serviço”
S

Diáconos na música e na literatura
A

arquidiocese de Brasília tem 102
diáconos.Em seu corpo, o Diacônio tem servidores públicos, militares,
comerciante, professores, poetas, empresários, escritores, compositores e

cantores. Este ano o lançamento de dois
trabalhos desperta a atenção dos apreciadores da boa música. São os álbuns
dos diáconos Tchesco e Márlon/Mônica
Marqui.

O casal Márlon/Mônica
Marqui lanço o CD Deus
Poderoso.

O diác. Odilo Pedro Lunkes da
paróquia Nossa Senhora do Lago,
Lago Sul, presenteou o bispo
auxiliar de Brasília e Referencial dos
Diáconos, dom José Aparecido, com
o seu mais recente livro
Cenáculo com Maria.

Em foto de arquivo, o arcebispo de Brasília dom Sergio da Rocha recebe
o CD “Deus me Ama” do compositor/intérprete diác. Tchesco, que
prepara o lançamento do seu novo álbum “Curado pelo Amor, Livre para
Amar!” em comemoração aos 25 anos de Ministério de Música.

Centro-Oeste
terá Instituto
Superior de
Direito Canônico
O

Vigário Judicial da Arquidiocese
de Brasília e Presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de
Apelação, Pe. Carlos Costa Carvalho
esteve no Encontro de Formação Permanente dos diáconos de Brasília no
mês de abril e explicou alguns aspectos do funcionamento do Tribunal.
Em seguida, elogiou o investimento que está sendo feito pelos bispos do Centro-Oeste para a formação
de especialistas em direito canônico.
Segundo ele, devido a grande demanda, a CNBB Centro-Oeste criou o
Instituto Superior de Direito Canônico com o objetivo de preparar os
interessados em atuarem no tribunal.
Em convênio com a Pontifícia Universidade Católica – PUC Goiás, será
oferecido o Mestrado em Direito
Canônico. O Instituto estará ligado
à Universidade Santa Cruz, em Roma.
Padre Carlos afirmou que “os
diáconos que desejarem servir ao
tribunal serão bem vindos”, porém,
ressaltou: “Antes de serem acolhidos
como colaboradores do tribunal, eles
participarão de um curso, um treinamento. Isso se faz necessário “porque
se trata de um trabalho específico. E
para tanto, a pessoa precisa estar preparada para atuar”.
CONTATO:
Telefones: (61) 3213-3325 / 3213-3327
E-mail: te@arquidiocesedebrasilia.org.br

ábado, dia 8 de abril, no seminário
Nossa Senhora de Fátima, o bispo
auxiliar de Brasília e Referencial dos Diáconos, dom José Aparecido falou para
os diáconos e esposas sobre Liturgia, o
Mistério Pascal e a Semana Santa (diaconia da santificação para o povo de
Deus).
Dom Aparecido citou o papa Bento
XVI que afirma “Jesus resume toda sua
vida no gesto que ele vive na cruz pelo
seu imenso amor ao Pai, em obediência,
mas com a ressurreição, Cristo destrói a
tirania do pecado e da morte”.
O bispo Referencial dos diáconos

exortou a todos que “continuem sendo
homens de oração, serviço e santificação”. Que o diácono deve se configurar
a Jesus Cristo Servidor nos mesmos
sentimentos para viver a Paixão de Cristo como ele viveu: “Com entrega, gratuidade e alegria. Devemos lembrar que
Jesus Cristo andou pelas aldeias, cidades e povoados levando sempre o amor
do Pai”, concluiu.
Por último, dom Aparecido sugeriu
aos diáconos uma releitura do Catecismo, na parte que trata do Mistério Pascal, especialmente dos números 1076
até o 1135.

Dom José Aparecido, bispo auxiliar de
Brasília e Referencial dos Diáconos

Ministros
experimentam
dia de intimidade
com Deus
Fúlvio Costa
Pascom/Goiânia

O

s ministros da Palavra, da Esperança e
Extraordinários da Sagrada Comunhão
da Arquidiocese de Goiânia participaram do
Encontro Arquidiocesano, no dia 29 de abril,
no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF).
Ao todo, cerca de 250 pessoas de diversas paróquias estiveram presentes.
De acordo com o responsável pela formação dos ministros da Palavra, diác. Sérgio
Antônio Novato Neto (Segundo Secretário da Comissão Regional dos DiáconosCRD/CO), o retiro proporcionou ao grupo
momentos de intimidade com Deus, por meio
da escuta atenta do Evangelho (Jo 4,1-14), e
da contemplação, seguindo os passos da Lectio Divina (Leitura Orante da Bíblia).
O diác. Sérgio destacou que “a Comunidade Nova Aliança nos proporcionou esse
momento de oração, de introspecção, para
podermos ligar a Palavra com a missão de
cada ministro”. Segundo ele, o encontro
também teve o objetivo de motivar os ministros ao trabalho que exercem em suas comunidades.
Para o ministro da Palavra, da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, do Jardim Primavera, Vilmar Santos, “o encontro é muito importante para a sua missão nas comunidades.”

Encontro de

DIÁCONOS

CANDIDATOS E ESPOSAS

Uruaçu/GO - 18 a 20 de Agosto de 2017
Local: Centro de Treinamento de Liderança, Seminário São José

Tema:

As comunidades diaconais
sob o cuidado e a
inspiração de Maria
Lema:

“Perseveravam na oração
com Maria” (Cf. At 1,14)
Pregadores

Dom Messias
dos Reis Silveira,
bispo de Uruaçu e
Presidente da
CNBB/Centro-Oeste
Realização:

Dom Waldemar Passini
Dalbello, bispo coadjutor
de Luziânia e Referencial
dos Diáconos do
Centro-Oeste
Organização:

Escola Diaconal São
Lourenço de Uruaçu
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O grave momento nacional
“Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça” (Mt 6,33)

A

A Pastoral Carcerária realizou várias
visitas com a imagem da Mãe Peregrina

Díácono Ramon Curado:
“Eu acredito que só o amor resgata a
pessoa que erra.
Acredito na missão da Pastoral
Carcerária que busca levar a Igreja, levar
o amor de Cristo aos nossos irmãos e
irmãs encarcerados.
Acredito em um mundo sem prisões
onde as pessoas tenham as condições
míninas para viverem com dignidade.”

O

secretário Geral da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste-CRD/
CO, diác. Ramon Curado é o
Coordenador Diocesano da
Pastoral Carcerária de Goiânia. Mesmo com os compro-

missos familiares e paroquiais,
Ramon também colabora na
Pastoral da Esperança e da
Consolação e até o dia primeiro deste mês, era o secretário
da Comissão Arquidiocesana
dos Diáconos-CAD/Goiânia.

Celebrações Eucarísticas também foram realizadas
em todo o sistema penitenciário de Goiânia.

Diáconos participam
de retiro em Goiânia
Fúlvio Costa
Pascom/Goiânia

O

s diáconos permanentes da Arquidiocese de
Goiânia participaram, de 20 a 23 de abril, no
Convento Mãe Dolorosa, na capital, do seu retiro
anual, que foi conduzido pelo reitor do Seminário
Interdiocesano São João Maria Vianney, padre Dilmo Franco de Campos. O orientador propôs aos diáconos o retiro inaciano, que, no silêncio, estudando
e refletindo a Palavra de Deus, leva os participantes
ao encontro pessoal com o Senhor. “Inácio chamava
esses momentos de exercícios espirituais pela Lectio Divina (Leitura Orante da Bíblia). O exercício é
orientado a partir do texto bíblico do Evangelho, ou
do Antigo Testamento ou das Cartas, em que os diáconos são convidados a fazer a sua oração e escrevêla. Inácio propõe, nos textos, que é permitido, fazer
a sua contemplação”.
No domingo, já liberados do silêncio “inaciano”,
os diáconos acolheram as suas esposas, que ouviram
padre Dilmo falar sobre família e relações conjugais.
O retiro foi encerrado com a Celebração Eucarística
graças pelo encontro e o almoço contou com a presença do bispo auxiliar e referencial para os diáconos
na Arquidiocese de Goiânia, Dom Levi Bonatto.

Ê Ê

Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil–CNBB,
por ocasião de sua 55ª Assembleia Geral, reunida em
Aparecida-SP, de 26 de abril a
5 de maio de 2017, sente-se no
dever de, mais uma vez, apresentar à sociedade brasileira
suas reflexões e apreensões
diante da delicada conjuntura política, econômica e social pela qual vem passando o
Brasil. Não compete à Igreja
apresentar soluções técnicas para os graves
problemas vividos pelo País, mas oferecer
ao povo brasileiro a luz do Evangelho para
a edificação de “uma sociedade à medida do
homem, da sua dignidade, da sua vocação”
(Bento XVI - Caritas in Veritate, 9).
O que está acontecendo com o Brasil?
Um País perplexo diante de agentes públicos
e privados que ignoram a ética e abrem mão
dos princípios morais, base indispensável
de uma nação que se queira justa e fraterna.
O desprezo da ética leva a uma relação promíscua entre interesses públicos e privados,
razão primeira dos escândalos da corrupção.
Urge, portanto, retomar o caminho da ética como condição indispensável para que o
Brasil reconstrua seu tecido social. Só assim
a sociedade terá condições de lutar contra
seus males mais evidentes: violência contra
a pessoa e a vida, contra a família, tráfico de
drogas e outros negócios ilícitos, excessos
no uso da força policial, corrupção, sonegação fiscal, malversação dos bens públicos,
abuso do poder econômico e político, poder
discricionário dos meios de comunicação
social, crimes ambientais (cf. Documentos
da CNBB 50– Ética, Pessoa e Sociedade – n.
130)
O Estado democrático de direito, reconquistado com intensa participação popular após o regime de exceção, corre riscos
na medida em que crescem o descrédito e o
desencanto com a política e com os Poderes
da República cuja prática tem demonstrado
enorme distanciamento das aspirações de
grande parte da população. É preciso construir uma democracia verdadeiramente participativa. Dessa forma se poderá superar o
fisiologismo político que leva a barganhas
sem escrúpulos, com graves consequências
para o bem do povo brasileiro.
É sempre mais necessária uma profunda reforma do sistema político brasileiro.
Com o exercício desfigurado e desacreditado da política, vem a tentação de ignorar os
políticos e os governantes, permitindo-lhes
decidir os destinos do Brasil a seu bel prazer.
Desconsiderar os partidos e desinteressarse da política favorece a ascensão de “salva-

dores da pátria” e o surgimento de regimes
autocráticos. Aos políticos não é lícito exercer a política de outra forma que não seja
para a construção do bem comum. Daí, a necessidade de se abandonar a velha prática do
“toma lá, dá cá” como moeda de troca para
atender a interesses privados em prejuízo
dos interesses públicos.
Intimamente unida à política, a economia globalizada tem sido um verdadeiro suplício para a maioria da população brasileira, uma vez que dá primazia ao mercado, em
detrimento da pessoa humana e ao capital
em detrimento do trabalho, quando deveria
ser o contrário. Essa economia mata e revela
que a raiz da crise é antropológica, por negar
a primazia do ser humano sobre o capital
(cf. Evangelii Gaudium, 53-57). Em nome da
retomada do desenvolvimento, não é justo
submeter o Estado ao mercado. Quando é o
mercado que governa, o Estado torna-se fraco e acaba submetido a uma perversa lógica
financista. Recorde-se, com o Papa Francisco, que “o dinheiro é para servir e não para
governar” (Evangelii Gaudium 58).
O desenvolvimento social, critério de
legitimação de políticas econômicas, requer
políticas públicas que atendam à população,
especialmente a que se encontra em situação vulnerável. A insuficiência dessas políticas está entre as causas da exclusão e da violência, que atingem milhões de brasileiros.
São catalisadores de violência: a impunidade; os crescentes conflitos na cidade e no
campo; o desemprego; a desigualdade social;
a desconstrução dos direitos de comunidades tradicionais; a falta de reconhecimento e demarcação dos territórios indígenas
e quilombolas; a degradação ambiental; a
criminalização de movimentos sociais e populares; a situação deplorável do sistema
carcerário. É preocupante, também, a falta
de perspectivas de futuro para os jovens.
Igualmente desafiador é o crime organizado,
presente em diversos âmbitos da sociedade.
Nas cidades, atos de violência espalham
terror, vitimam as pessoas e causam danos
ao patrimônio público e privado. Ocorridos
recentemente, o massacre de trabalhadores

rurais no município de Colniza, no Mato
Grosso, e o ataque ao povo indígena Gamela, em Viana, no Maranhão, são barbáries
que vitimaram os mais pobres. Essas ocorrências exigem imediatas providências das
autoridades competentes na apuração e punição dos responsáveis.
No esforço de superação do grave momento atual, são necessárias reformas, que
se legitimam quando obedecem à lógica do
diálogo com toda a sociedade, com vistas ao
bem comum. Do Judiciário, a quem compete garantir o direito e a justiça para todos,
espera-se atuação independente e autônoma, no estrito cumprimento da lei. Da
Mídia espera-se que seja livre, plural e independente, para que se coloque a serviço da
verdade.
Não há futuro para uma sociedade na
qual se dissolve a verdadeira fraternidade.
Por isso, urge a construção de um projeto
viável de nação justa, solidária e fraterna. “É
necessário procurar uma saída para a sufocante disputa entre a tese neoliberal e a neoestatista (...). A mera atualização de velhas
categorias de pensamentos, ou o recurso a
sofisticadas técnicas de decisões coletivas,
não é suficiente. É necessário buscar caminhos novos inspirados na mensagem de
Cristo” (Papa Francisco – Sessão Plenária da
Pontifícia Academia das Ciências Sociais –
24 de abril de 2017).
O povo brasileiro tem coragem, fé e esperança. Está em suas mãos defender a dignidade e a liberdade, promover uma cultura
de paz para todos, lutar pela justiça e pela
causa dos oprimidos e fazer do Brasil uma
nação respeitada.
A CNBB está sempre à disposição para
colaborar na busca de soluções para o grave
momento que vivemos e conclama os católicos e as pessoas de boa vontade a participarem, consciente e ativamente, na construção do Brasil que queremos.
No Ano Nacional Mariano, confiamos o
povo brasileiro, com suas angústias, anseios
e esperanças, ao coração de Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil. Deus nos
abençoe!
Aparecida - SP, 3 de maio de 2017.
Cardeal Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília
Presidente da CNBB
Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ
Arcebispo de São Salvador da Bahia
Vice-Presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário-Geral da CNBB
Fonte: CNBB

PANORAMA

Osair Martins Paixão do setor de manutenção
e jardinagem da CNBB, visitou a cidade
de Uruaçu e recebeu um abraço do bispo
diocesano dom Messias.

Diác. João Batista da Silva, sorteado,
recebe das mãos de dom Sergio
uma estola, no primeira Encontro de
Formação Permanente deste ano.

Girlene Maria Alves secretária da CNBB/CO
e Marly Moreira Campos Braga responsável
pelos serviços gerais. Ambas são admiradas
pela dedicação ao trabalho e a simpatia.

Pe. Eduardo
Rezende
secretário
executivo da
CNBB/CO com os
Coordenadores
e alguns
representantes
de organismos
do regional,
em reunião de
planejamento na
sede da entidade
em Goiânia.

Salvação e cura em
uma Igreja Diaconal
CONFERÊNCIA DE ESTUDO do IDZ em
LOURDES/FRANÇA
de 07 a 10 de Setembro de 2017
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