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Nos passos da fé

No dia 22 de outubro/17 o Santuário 
Santíssimo Sacramento estará comemorando 

12 anos de Adoração Perpétua na 
Arquidiocese de Braília. Celebrações a partir 

das 9h. L2 Sul - Quadra 606

O Cardeal Sergio da Rocha, 
Arcebispo de Brasília 
e presidente da CNBB 
presidiu a Celebração 
Eucarística da Festa de 
Nossa Senhora Aparecida 
Padroeira do Brasil e de 
Brasília. Com os bispos 
auxiliares de Brasília Dom 
Marcony, Dom Valdir 
Mamede e Dom José 
Aparecido, Dom Sergio 
encerrou as comemorações 
do Ano Nacional Mariano, 
instituído pela CNBB. 

Diáconos, esposas e candidatos das escolas diaconais do Regional 
Centro-Oeste caminharam em procissão do Seminário São 
José até a Matriz de Nossa Senhora Sant’Ana, em Uruaçu, onde 
participaram da Missa de encerramento do 18º Encontro Regional 
da Família Diaconal. Pág. 7/11
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CNBB tem comissão para promover
e acompanhar as vocações no Brasil

A Comissão Episcopal Pastoral para os 
Ministérios Ordenados e a Vida Con-

sagrada (CMOVC) tem como objetivo 
despertar, discernir, cultivar, animar, pro-
mover e acompanhar as Vocações, os Mi-
nistérios Ordenados e a Vida Consagrada 
da Igreja no Brasil. Atualmente é presidida 
pelo arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime 
Spengler.

Sua missão é oferecer aos batizados, con-
dições para a vivência da sua vocação especí-
fica através da Pastoral Vocacional (PV) e do 
Serviço de Animação Vocacional (SAV), bem 

como acompanhar a formação para o Minis-
tério Ordenado, por meio da Organização dos 
Seminários e Institutos do Brasil (OSIB).

Cabe ainda à Comissão, segundo o asses-
sor nacional padre Deusmar Jesus da Silva, 
acompanhar a vida e a atividade pastoral dos 
diáconos, presbíteros e bispos, sobretudo dos 
bispos novos. Além disso, ela também esta-
belece diálogo de comunhão e parceria com a 
Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) e 
a Conferência Nacional dos Institutos Secula-
res (CNIS).

Segundo padre Deusmar, a comissão 
considera ainda todas as atividades que de-
senvolve como necessárias e importantes na 
caminhada da Igreja no Brasil.  Ele explica que 
como eixo condutor foi eleito o lema “A partir 
de Jesus Cristo, Verbo Encarnado, à luz das 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil (DGAE), comprometemo-nos 
a ser uma Igreja servidora, que nos chama a 
estar com Ele, formando e enviando em mis-
são”.

No dia 14 deste mês, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) completou 65 
anos. A organização foi fundada em 14 de outubro 
de 1952, no Rio de Janeiro, e transferida para 
Brasília (DF), em 1977. Para levantar aspectos 
desta memória, o portal da CNBB produziu uma 
série especial de reportagens sobre os presidentes 
e secretários que conduziram a entidade, sobre 
seus 18 regionais e suas Comissões Episcopais 
Pastorais e Comissões Especiais.

Encerramento da Reunião Ampliada da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios 
Ordenados e a Vida Consagrada CMOVC/CNBB, em Salvador/BA, outubro de 2016

Dom Jaime Spengler arcebispo de Porto Alegre  
é o atual presidente da (CMOVC)

Padre Deusmar além de assessor da CMOVC é o 
novo Subsecretário Adjunto de Pastoral da CNBB.

Reunião da CMOVC em Curitiba

A Reunião Ampliada da Comis-
são Episcopal Pastoral para os 

Ministérios Ordenados e Vida Con-
sagrada da CNBB/CMOVC acontece 
este ano nos dias 16 a 20 de outubro, 
nas dependências do hotel DAN INN 
da Rua Amintas de Barros, 71, Centro 
de Curitiba/PR.  Em Carta/Convite en-
viada aos organismos da comissão, o 
arcebispo de Porto Alegre/RS e presi-
dente da CMOVC dom Jaime Spengler 
destaca a importância da reunião e 
da participação dos seus membros no 
evento. Na oportunidade – ressalta, 
- teremos formação e estaremos par-
tilhando nossa caminhada, desafios, 
perspectivas e conquistas. 

Em outubro de 2016 os Bispos Referenciais da CMOVC foram recepcionados pelo bispo auxiliar 
de Salvador, dom Estevam Santos. Dom José Roberto Fortes Palau, dom Jaime Spengler, 

dom Juarez Souza da Silva e dom João Francisco Salm

Dom João Francisco Salm bispo de 
Tubarão/SC, Referencial dos Diáconos, 

com presidentes das Comissões 
Regionais dos Diáconos e membros da 
Presidência da CND, em Salvador/BA.

Atualmente a CMOVC é composta 
por quatro Bispos Referenciais que 

acompanham os vários organismos que 
dela fazem parte. Cada um tem uma 
função específica dentro da Comissão. 
São eles: dom Juarez Souza da Silva, 
bispo de Parnaíba/PI, CNP (Comissão 
Nacional de Presbíteros), dom João 
Francisco Salm, bispo de Tubarão/SC, 
CND   (Comissão Nacional de Diáco-
nos), dom José Roberto Fortes Palau, 
bispo auxiliar de São Paulo OSIB e PV  
(Organização dos Seminários e Insti-
tutos do Brasil e Pastoral Vocacional), e 
dom Jaime Spengler, arcebispo de Por-
to Alegre, CRB e CNIS (Conferência dos 
Religiosos do Brasil e a Conferência Na-
cional dos Institutos Seculares). Partici-
pam também os representantes do IPV 
(Instituto de Pastoral Vocacional).

“Nossa Comissão é Episcopal, por 
isso, é de suma importância a presença e 
atuação dos bispos membros”, concluiu 
padre Deusmar. Além do padre Deusmar, 
a CMOVC conta também com a assessoria 
do padre João Cândido da Silva Neto.

Bispos Referenciais 
compõem a CMOVC Dom Joel Amado Portella, bispo 

auxiliar do Rio de Janeiro será o assessor 
do encontro. Ele vai desenvolver o tema: 
“Documento de Aparecida, numa 
perspectiva vocacional” (com enfoque 
na segunda parte do documento).

Foto: Diác. DAMASCENO

Foto: Diác. DAMASCENO

Por: CRD-CO e Assessoria de Imprensa da CNBB
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Diáconos do Ordinariado Militar fazem retiro em Aparecida/SP

Dom Ronaldo ordena mais 
três diáconos em Formosa

Fotos: Diác. DAMASCENO

O bispo da diocese de Formosa dom José Ronaldo presidiu a Missa de Orde-
nação de três diáconos permanentes, no domingo, dia 06 de agosto/17, na 

Catedral Nossa Senhora da Abadia. Os novos diáconos são ALAÉRCIO Ferrei-
ra da Silva, HOMÉDIO Portela do Nascimento e SANTO VÍTOR Dias.

Os neodiáconos são os primeiros da Escola Diaconal São José fundada por 
dom Ronaldo. Ele já havia ordenado o diácono Donizetti, cuja preparação foi na 
Escola Diaconal do Ordinariado Militar do Brasil. Agora a diocese de Formosa 
tem quatro diáconos permanentes. Na Escola Diaconal São José existem sete 
candidatos.

Diáconos Santo Vítor e Donizetti, Dom José Ronaldo, pe. Jarbas Dourado, diáconos Alaércio e Homédio, e a Coordenadora da Escola Diaconal São José, professora Maíza.

Aconteceu nos dias 24 a 27 de se-
tembro deste ano, no Seminário 

Redentorista Santo Afonso em Apare-
cida/SP, o 5º Retiro Anual dos diáco-
nos da arquidiocese Militar do Brasil, 
com o tema: “Eis aí tua mãe” e o lema: 
Maria no mistério de Cristo e no mis-
tério da Igreja. O pregador foi o pe. Cé-
sar Moreira Miguel, CSsR que presidiu 
a Missa de abertura. 

 As esposas dos diáconos ouviram 
a pregação do pe. José de Lima Torres, 
CSsR que falou sobre “A esposa do diáco-
no seguindo o exemplo de Maria”.

O Arcebispo Militar do Brasil, dom 
Fernando José Monteiro Guimarães, pre-
sidiu a Missa de encerramento do retiro 
no Santuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida no sábado, dia 24, às 9h.

Participaram do retiro 61 Diáconos 
e 11 esposas.

Brasília tem Encontros Mensais de Formação
Na arquidiocese de Brasília, além 

de desempenharem as funções 
próprias do ministério, os diáconos 
participam das formações, das reu-
niões e dos retiros do Clero; e, men-
salmente, participam de um Encontro 
de Formação Permanente.

Organizados pela Escola Diaconal 
São Lourenço (EDSL) e a Comissão Ar-
quidiocesana dos Diáconos (CAD/DF), 
os Encontros Mensais de Formação 
Continuada são realizados nas depen-
dências do Seminário Nossa Senhora 
de Fátima, QI 17, Lago Sul, sempre aos 
sábados. 

O presidente da Comissão Arqui-
diocesana dos Diáconos (CAD/DF), 
diác. Paulo César Campos – PC – disse 
que nos últimos sete anos a escola pas-
sou por grandes transformações, inclu-
sive, uma delas, foi a do funcionamento 
da EDSL que acontece no Seminário N. 
Senhora de Fátima. “Antes, acrescentou, 
os encontros de formação aconteciam 
nas dependências de alguma paróquia”. 

Quanto aos formadores ou prega-
dores, PC afirmou que são convidadas 
pessoas das mais diferentes áreas do 

conhecimento. Este ano, por exemplo, 
tivemos além do cardeal e arcebispo de 
Brasília, dom Sérgio da Rocha, na aber-
tura das atividades da CAD e EDSL, a 
participação dos quatro bispos auxilia-
res de Brasília nas formações e no retiro.

A EDSL e CAD/DF organizam a 
cada seis meses, intercalados, um retiro 
e uma convivência com a Família Dia-
conal, além da participação do Diacô-
nio de Brasília nos Encontro Regionais, 
realizados pela Comissão Regional dos 
Diáconos – CRD-CO.

O penúltimo Encontro de Forma-
ção  de 2017 realizado pela CAD/DF e a 
(EDSL)  aconteceu sábado, dia 07 de ou-
tubro, no Seminário Nossa Senhora de 
Fátima.  O assessor foi dom José Apa-
recido, bispo auxiliar de Brasília e Refe-
rencial dos Diáconos da capital do País.

O tema foi Diakonia-Serviço, “A 
essência do servir às mesas” (At 
6,2ss) e o lema da Primeira Carta de São 
Paulo a Timóteo: “Também estes sejam 
primeiramente experimentados e, em 
seguida, se forem irrepreensíveis, se-
jam admitidos, na função de diáconos” 
(ITm3,10).

04 de março - Dom Sergio da Rocha
Tema: O diácono como devoto e promotor de Maria;
A missão do diácono na Arquidiocese de Brasília.

08 de abril - Dom José Aparecido
Tema: Liturgia, o Mistério Pascal e a Semana Santa
Tríduo - Espiritualidade e Liturgia.
Formação prática Tríduo -  Padre Caio Biacchi 
Tribunal Eclesiástico - Padre Carlos Costa

06 de maio - Dom José Aparecido
Tema: O diácono e a missão - Dinâmica Participativa com o ator 
Lindomar Barreiros (Sr. Totó - encenação)
Palavra aberta às famílias - Dom José Aparecido

08 de julho - Dom Valdir Mamede
Tema: Iniciação à Vida Cristã - Itinerário para formar discípulos 

missionários - Doc. nº 107 da CNBB.

10 de julho - Missa na Catedral  
Jubileu de Ouro Episcopal de Dom Falcão.

04 a 06 de agosto - Dom Marcony
Retiro Arquidiocesano dos diáconos e famílias
Tema: “Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, 
ajuda-nos a responder SIM”. 

18 a 20 de agosto - Encontro Regional

09 de setembro - Dom Leonardo
Tema: A atual situação político-econômica do Brasil e a Igreja.
Fé e Política - o desafio da Igreja para propor um mundo de paz.

07 de outubro - Dom José Aparecido
Tema: A formação e missão do diácono na Igreja, em especial nwa 
Arquidiocese/DF e a unidade com o Cardeal Arcebispo Dom Sérgio.

04 de novembro
Tema: Encontro de Formação Permanente.

02 de dezembro
Convivência anual da Família Diaconal de Brasília.

Programação da CAD e da EDSL - 2017

Arcebispo de Brasília, Cardeal Sergio da Rocha e 
o Diác. Paulo César - PC, Coordenador da CAD-DF

Dom José Aparecido bispo auxiliar de Brasília e 
Referencial dos Diáconos do Distrito Federal.
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Ele relembra o dia da ordenação 
em Itumbiara/GO com alegria e 

reforça a convicção de que vai exer-
cer o Ministério Diaconal enquanto 
tiver forças e lucidez. São 42 anos de 
ordenação diaconal. Aos 92 anos de 
idade, o Diác. Vergílio Bressianini 
participou com a esposa Maria, da 
II Assembleia Geral Não Eletiva da 
CND realizada nos dias 18 a 21 de 
maio deste ano, no Seminário Santo 
Afonso em Aparecida/SP.

Ele exerce sua missão diaconal 
na diocese de Tubarão/SC. Duran-
te a assembleia o diác. Vergílio e a 
esposa Maria foram homenageados 
pelos diáconos. 

Com 69 anos de casados, o ca-
sal ofereceu fortes testemunhos 
da caminhada matrimonial e de 
vida comunitária em Uberaba/MG, 
Itumbiara/GO e na diocese de Tuba-
rão/SC. “Durante todos esses anos, 
o Vergílio nunca parou um dia se-
quer”, declarou dona Maria. 

“Enquanto eu tiver forças e luci-
dez, vou continuar servindo a Igre-
ja, a diocese e a comunidade com 
amor e dedicação. Esta foi a missão 
que eu recebi de Deus”, declarou o 
Diác. Vergílio, após a Missa de en-
cerramento da assembleia, onde 
com voz firme e potente, proclamou 
o Evangelho.

A idade não é limite para exercer a missão
Diác. VERGÍLIO - 92 anos de idade;  42 de ministério diaconal

Diác. Vergílio Bressianini e a esposa Maria. 

Num encontro casual na sala 
de recepção da Cúria, o bispo 

auxiliar de Goiânia, dom Moacir 
Arantes conversou com o diácono 
Carlos Brito, presidente da Comis-
são Arquidiocesana dos Diáconos 
de Goiânia/ CAD/GO, o ex-presi-
dente da CAD/GO, diác. Ademar 
Gomes e o diác. Giovanni Moraes 
da paróquia São Paulo Apóstolo, 
Guará I, arquidiocese de Brasília, 
que acompanhava o presidente da 

CRD-CO, diác. 
Damasceno.

M e s m o 
rapidamente, 
após as devi-
das apresen-
tações, dom 
Moacir falou 
com os diáco-
nos sobre vá-
rias questões 
p a s t o r a i s , 

entre elas, a 
atuação dos 
diáconos nas 

pastorais sociais, especialmente o cui-
dado que eles devem ter com a família, 
ponto que mereceu atenção especial.

Na oportunidade, o diác. Ademar, 
ex-presidente da CAD/GO falou da des-
tacada presença dos diáconos de Goiânia 
nas pastorais sociais, citando nominal-
mente o diác. Ramon que atua na Pasto-
ral Carcerária e também nos cemitérios. 
O novo presidente da CAD/GO, diác. 
Carlos Brito ouviu de dom Moacir pala-
vras de incentivos à sua nova missão.

Palavras de incentivo ao diaconado

Gustavo Palote Martins de 16 anos, es-
tudante do Instituto Federal do Paraná 

(IFPR), representou o Brasil na Olimpíada 
Internacional de Linguística, em Dublin na 
Irlanda, em julho deste ano onde foi agracia-
do com uma Menção Honrosa para o Brasil.

 Ele conquistou o direito de representar o 
Brasil, numa equipe de quatro jovens, na final 
realizada em Brasília, no mês de junho, entre 37 
estudantes do ensino médio de todo o País.

Gustavo Palote é filho do diác. Vicente Pa-
lote e de Dulcinéia, da diocese de Londrina/PR.

Campeão Brasileiro 
de Linguística

A Diocese de Uruaçu acolheu nos dias 
18 a 20 de agosto, no Centro de Trei-

namento de Lideranças, no Seminário 
São José, os participantes do 18º Encon-
tro dos Diáconos, Candidatos e Esposas, 
do Regional Centro-Oeste da CNBB. 
Neste ano com o tema: As comunidades 
diaconais sob o cuidado e a inspiração de 
Maria, e o lema “Perseveravam na oração 
com Maria” (At 1,14). 

O bispo diocesano de Luziânia e Refe-
rencial para o Diaconado no regional, dom 
Waldemar Passini Dalbello, e o bispo de 
Uruaçu e presidente da CNBB/Centro-Oes-
te, dom Messias dos Reis Silveira foram os 
assessores do evento. O Encontro da Família 
Diaconal começou com a Santa Missa presi-
dida por dom Waldemar Passini. 

Após o jantar, o diác. Manoel Damas-
ceno, presidente da Comissão Regional dos 
Diáconos-CRD/CO agradeceu a acolhida, o 

Família Diaconal reúne-se em 
Uruaçu sob a inspiração de Maria

Dom Messias acolheu a Familía Diaconal do 
Centro-Oeste dizendo: “Sintam-se em casa”.

apoio e a presença dos dois bispos e para-
benizou dom Messias pelos 25 anos de vida 
sacerdotal.

Dom Messias, por sua vez, agradeceu 
as felicitações e afirmou: “Sou feliz por ser 
sacerdote!” Expressou sua alegria em aco-
lher tantos diáconos, candidatos e esposas, 
alguns casais com filhos também em sua 
diocese. “Sejam todos bem vindos”! 

Ele fez um histórico do processo de 
criação da Escola Diaconal São Lourenço 
e anunciou que o pedido de Leitorado dos 
Candidatos depois de análise do Conselho 
Presbiteral, foi aceito. Portanto, estão todos 
aprovados para receber o Ministério. Por 
último, dom Messias falou das característi-
cas da diocese como território, atuação do 
clero; congregações; novos movimentos e 
vocações; e destacou as comemorações rea-
lizadas em toda a diocese em vista dos seus 
60 anos de missão a serviço do Evangelho.

Conselhor Formativo da Escola Diaconal São 
Lourenço (EDSL) Pe. Elias Aparecido da Silva 
diretor geral. Pe. Thiago Alvarino dos Santos 
Diretor Espiritual e o Pe. Francisco Agamenilton 
Damasceno Diretor Acadêmico.

Redação e fotos: Diáconos Ramon, Damasceno, 
Osmair e Jeferson, com apoio de Fúlvio Costa-

Pascom/CNBB-CO

Dom Moacir Arantes, bispo auxiliar de Goiânia, diáconos Giovanni (DF), 
Carlos Brito e Ademar Gomes.

Fotos: Diác. DAMASCENO
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Em sua primeira reflexão, dom Wal-
demar Passini abordou o tema “Co-

munidades Diaconais”, em que destacou 
a dimensão comunitária dos diáconos e 
suas famílias, com base no documento 
“Comunidade de Comunidades: uma 
nova paróquia”, da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB). Ele 
citou Maria como exemplo  e modelo, 
“Mãe do Cristo-cabeça e Mãe da Igreja”. 
Evidenciou a perseverança na oração dos 
primeiros cristãos (At 1,12ss) e chamou 
a atenção para o “tempo de relativo des-

Dom Waldemar destacou a importância das Comunidades Diaconais

conforto comunitário em que vivemos”. 
Dom Waldemar pediu aos diáconos 

que citassem uma experiência de frater-
nidade em suas vidas. E enfatizou que as 
comunidades devem ser além-Igreja. “Pre-
cisamos ser comunidades além-Igreja, isto 
é, de professores, juristas, ambientalistas, 
entre outros que vivem juntos os valores 
cristãos”.

Na segunda reflexão Dom Walde-
mar, discorreu sobre os Fundamentos da 
Vida Comunitária. Desta vez o estudo 
tinha como foco os fundamentos dessa di-

Em sua terceira e última reflexão, o 
bispo de Luziânia falou sobre “as comu-

nidades sob a inspiração de Maria”, partin-
do do princípio da dimensão comunitária. 
Ele refletiu sobre a mudança de concepção 
ao longo da história na vida da Igreja. No 
passado, as pessoas justificavam ir à Igre-
ja para conhecer a Bíblia. Hoje, destacou 
Dom Waldemar, elas vão pelo acolhimen-
to. Aos diáconos é importante observar 
que “a comunidade é promotora da ação, 
da vocação, do projeto de vida” e que “a 
comunidade ajuda a discernir o caminho”, 
sublinhou o bispo. Dom Waldemar desta-
cou que Maria pode ajudá-los a seguir con-
templando os mistérios de Jesus.

mensão. Ele fez um apelo para que as pa-
róquias sejam mais acolhedoras. Ainda em 
sua exposição destacou a urgência da ação 
evangelizadora no Brasil. “A iniciação cris-
tã fortalece a comunidade. É fundamental 
dialogar sobre o assunto, no entanto, mais 
importante é vivenciá-lo”, ponderou.

Os Fundamentos da Vida Comuni-
tária, segundo dom Waldemar, estão ilu-
minados pelas leituras sagradas. Citou Gn 
1,27ss. Somos criados, então criaturas, mas 
somos criaturas diferentes, por nossa expe-
riência com Deus.

Dom Waldemar pediu aos participantes do encontro que citassem uma experiência 
de fraternidade em suas vidas. Foram vários os testemunhos apresentados. 

A acolhida das famílias pela Comissão Regional dos Diáconos
CDR-CO mereceu de Dom Waldemar um olhar positivo.

Rita de Cássia Dhiancarlo Irian Teixeira Diác. Zezinho Casal Fátima e Góis Maria do Carmo

Diác. José Waldir/Marluci
Diocese de Góias

Diáconos e esposas da diocese de Goiânia Diáconos José dos Reis/Marilda, Marcos Cândido/Lucimeire, Gimenes/Sueli e Góis 
Diocese de Itumbiara

Diác. Ántonio César/Marley e Dêmille 
Diocese de Jataí

Diác. Alaércio, Nevinha/Homédio e Célia/Donizetti
Diocese de Formosa

Diác. Lourenço, de Anapólis, sempre participa dos encontros regionais com toda sua família.
É um exemplo de comunhão.

Família Diaconal do Centro-Oeste na capela do Seminário São José.
O encontro regional tem esse objetivo: Congregar, reunir as comunidades diaconais
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No “Momento Especial” do encontro, 
o bispo de Uruaçu e presidente do 

Regional Centro-Oeste da CNBB, Dom 
Messias dos Reis Silveira teve um mo-
mento de conversa com as esposas dos 
diáconos e dos candidatos.

 Paralelamente, aconteceu a Reunião 
e debate da diretoria da Comissão Regio-
nal dos Diáconos do Centro-Oeste com as 
Comissões Diocesanas e os diáconos, con-
duzida pelo presidente da CRD, diácono 
Manoel Damasceno. Em sua fala, ele abriu 
os trabalhos, congratulou a presidência an-
terior relembrando suas atividades e teste-
munhos. Em seguida, decidiu-se a data de 
3 a 5 de agosto de 2018 para realizar o 19º 
Encontro dos Diáconos com local ainda 
a ser definido. No dia 4, a eleição da nova 
presidência e no dia 5 a posse.

Nos dias 4 a 7 de abril de 2019 será 
realizada a Assembleia Nacional Eleti-
va dos Diáconos.

Um momento marcante do 18º En-
contro Regional dos Diáconos foi a 

procissão até a Catedral, onde aconteceu a 
missa de encerramento presidida por Dom 
Messias. Em suas palavras, ele agradeceu 
a presença do encontro em sua diocese, às 
equipes que colaboraram e abençoou o re-
torno de todos às suas cidades.

Momento Especial
Espaço de reflexão das esposas  Dom Messias preside Missa de encerramento 

18º Encontro Regional dos Diáconos

O bispo de Uruaçu e presidente da CNBB/Centro-Oeste, Dom Messias apoiou todas as ações para a realização 
do 18º Encontro Regional em sua diocese. Na sua homilia, ele agradeceu a Deus a vocação dos diáconos 

permanentes ressaltando a importância da sua missão na Igreja.

O Presidente da Comissão Regional dos Diáconos
do Centro-Oeste (CRD-CO) Diác. Manoel 

Damasceno, congratulou Dom Messias pela 
criação do Conselho Formativo da Escola Diaconal 
de Uruaçu, cumprimentou os padres Elias, Thiago 

e Agamenilton pela dedicação na formação dos 
futuros diáconos e os candidatos pela aprovação 

do Ministério de Leitor.

O maestro Elizeu do Coral Sant’Ana da Catedral, 
mais uma vez prestigiou os eventos da Igreja.

Dom Messias autografou 
vários exemplares do seu 
livro “Superar a dor do luto” 
editado pela editora Paulinas. 
Os livros foram adquiridos e 
sorteados pela CRD-CO.

Em comunhão com o casal NIlton e Adriamar as esposas dos candidatos e algumas mulheres da 
comunidade, voluntárias, se responsabilizaram pela cozinha. Elas prepararam para o almoço do sábado 

20 galinhas caipira.
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O diác. Joaquim Cazé, 
chanceler da Arqui-

diocese de Brasília de vi-
ce-presidente da CRD-CO 
conduziu um momento 
de reflexão sobre a ora-
ção na vida do diácono, 
seguido da partilha sobre 
o Evangelho das Bodas de 
Caná. “O papel de Maria, 
a sua sensibilidade como 
mulher, a aceitação de 
seu pedido pelo filho de 
Deus, mas também filho 
dela. E como foi marcan-
te que o primeiro sinal, 
milagre de Jesus tenha 
ocorrido em um matri-
mônio”.

Desde 1996 servindo alimentação com
qualidade para você e sua família

Marlene
9686.5700

Carlos Brito
9977.1280

Carlene
9611.0667

Restaurante
Festas e Eventos

62 3284.9000
Rua 1011 - Unidade 101

Parque Atheneu - Goiânia-GO

www.restaurantedamarlene.com.br restaurantedamarlene@hotmail.com.br

O presidente da Comissão Nacional dos Diáconos CND, diác. Zeno e o diác. Manoel Damasceno presidente da 
CRD-CO foram recepcionados em Goiânia pelos diáconos Oscar Damasceno, Ramon Curado, Fernando Machado, 

Carlos Brito (com a esposa Marlene), Hermes e o advogado Samuel Paulo de Freitas.

O presidente da Comissão Nacional 
dos Diáconos – CND – diác. Zeno 

da diocese de Novo Hamburgo/RS es-
teve em Goiânia, na companhia do pre-
sidente da Comissão Regional dos Diá-
conos do Centro-Oeste/CRD-CO, diác. 
Damasceno. Eles foram acolhidos pelo 
presidente da Comissão Arquidiocesa-
na dos Diáconos de Goiânia/ CAD-GO, 

CND inspeciona locais para Assembleia de 2019
Diác. Carlos Brito e a sua esposa Marle-
ne, no restaurante de sua propriedade, 
Tempero da Marlene.

Também participaram da recepção os 
diáconos Ramon, secretário da CRD-CO, 
Fernando Machado segundo secretário da 
CAD/GO, e o diác.Oscar Damasceno.

Após o almoço, na companhia dos an-
fitriões, o Diác. Zeno visitou as instalações 
do Centro de Pastoral e de Formação dom 
Fernando. O objetivo foi conhecer e inspe-
cionar as condições do local para acolher a 
Assembléia Nacional Eletiva da CND 
nos dias 4 a 7 de abril de 2019. A comi-

tiva também visitou as instalações da Casa 
de Retiros Mãe Dolorosa que fica ao lado 
do CPDF e dispõe de 42 apartamentos.

Nos dias 16 a 20 deste mês, na reu-
nião ampliada da CMOVC/CNBB, em Curi-
tiba/PR, o diác. Zeno deverá apresentar 
um relatório ao  Conselho Consultivo da 
CND sobre a sua visita/inspeção. A palavra 
final se a CND realizará a Assembleia Geral 
Eletiva em Goiânia, em 2019, caberá à di-
retoria da Comissão.

O Bispo da diocese 
de Anápolis dom João 
Wilk presidiu no dia 12 de 
Outubro na catedral a Missa 
em comemoração  a Nossa 
Senhora Aparecida, Padroeira 
do Brasil e ordenou três 
diáconos permanentes. Os 
novos diáconos da diocese 

são Jurandir Dias Barroso, 
Ursulino e Rodrigo.

Os diáconos Ramon 
(Secretário da CRD-CO), 
Carlos Brito Presidente da 
CAD/GO e Weider de Goiânia, 
representaram a Comissão 
Regional dos Diáconos do 
Centro-Oeste, CRD/CO.

A oração na vida do Diácono Ordenações em Anápolis
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Aconteceu nos dias sete a 10 de se-
tembro deste ano em Lourdes/

França, a Conferência Internacional de 
Estudo da IDZ com o tema Salvação e 
Cura numa Igreja Diaconal. Entre os 
conferencistas, o arcebispo de Manila, 
Filipinas, Cardeal Luis Antonio Tagle.

O cardeal citou o papa Francisco para 
mostrar como deve ser uma Igreja Diaco-
nal: “É preciso sair do conforto das paró-
quias, da sacristia”. 

E como o diácono pode ser agente de 
salvação e cura? 

O cardeal Tagle aponta o trabalho vo-
luntário. “Precisamos viver em comunhão, 
a partir dos pobres. Servir a todos, humil-
demente. É preciso promover o encontro 
com os vários rostos. Aprender a viver em 
comunhão, a partir dos pobres. Esta é a 
diaconia que cura comunidade”.  Olhem 
a vida diaconal de Jesus, como Senhor e 
Mestre ele veio para servir e não ser servi-
do (Mc 10,45)

A grande questão – acrescentou - é 
que muitos querem servir como reis e não 
como irmãos. “A grandeza está em servir – 
o Reino está aqui”.

Gerald DuPont dos EUA
é o novo presidente do CID

ODiácono Gerald DuPont de 
Galveston-Houston, Texas, 

nos Estados Unidos é o novo pre-
sidente do Centro Internacional do 
Diaconado, com sede na Alemanha, 
fundado em 1965. DuPont subs-
titui o alemão Klaus Kießling.O 
patrono do CID é Bispo Gebhard 
Fürst, chefe da administração de 

Rottenburg am Neckar.
O conselho recém-eleito nomeou 

os vice-presidentes do CID Gilbert 
de Lima (Índia) e Mark Woods (Grã-
-Bretanha). Montserrat Martinez (Es-
panha) é membro do comitê executivo 
da esposa do diácono. Stefan Sander 
(Osnabrück / Rottenburg) continuará 
a ser o diretor-gerente do CID.

Diác. Gerald DuPont com a esposa Peggy DuPont

Você que busca ajuda e acompanha-
mento para discernir a sua vocação, 

o Seminário Maior Nossa Senhora de 
Fátima de Brasília oferece Encontros 
Vocacionais todo primeiro domingo de 
cada mês. 

O seminário fica na QI 17,  Lago sul. 
Entre em contato através dos telefones: 
(61) 3248-4177 / 3366-9904 / 3366-9900 
e Telefax: 3366-9910. 
E-mails: ovsbrasilia@gmail.com  ou
pastoralvocacionaldf@hotmail.com.

Você já pensou em ser padre?

Seminário Maior Arquidiocesano
Nossa Senhora de Fátima

End.: SHIS QI 17 – AE – Lago Sul / Lago Sul
Telefone: (61) 3366 9900
Site: www.seminariomaiordebrasilia.com.br

Seminário Missionário Arquidiocesano
“Redemptoris Mater”

End.: SEDB AE 01 / Lago Sul
Telefone: (61) 3251 1818 

 (Fax)3367 4759
Site: www.rmater.org.br

SEMINÁRIOS:

O novo presidente do Centro Internacional do Diaconado-CID (IDZ) Diác. Gerald DuPont e a esposa Peggy com os diáconos e representantes dos países de lingua 
portuguesa, espanhola e italiana. Também conosco, o benfeitor do IDZ Dom Gebhard Fürst, (Rottenburg-Stuttgart) Alemanha

Patricia e Kevin Duffy;  Nelleke Wijngaards Serrarens, Holanda; Charles Dube, Zimbábue; 
Diácono Renato Afonso Vinhal, Brasil; Dom Gebhard Fürst, (Rottenburg-Stuttgart) Alemanha.

O fundador e administrador da Casa 
de Acolhimento São Pio, diác. Re-

nato Afonso Vinhal de Uberaba/MG 
recebeu o Prêmio Internacional Pro Dia-
conia 2017. A missão que se localiza na 
arquidiocese de Uberaba e trabalha com 
pessoas em situação de rua, acolhendo-
as e reinserindo-as na sociedade.

Casa São Pio recebe prêmio 

Pro Diaconia 2017
A entrega do prêmio foi no dia nove de 

setembro em Lourdes na França durante a 
Conferência de Estudos do CID - Centro 
Internacional do Diaconado. Duas outras 
instituições também foram premiadas, 
uma de Liverpool/Inglaterra e outra do 
Zimbábue/África. O Diác. Renato recebeu 
o prêmio de trê mil euros.

Montserrat Martinez, Espanha; Gerald DuPont, 
EUA; Marie Françoise Maincent-Hanquez, França; 

Erik Thouet, Alemanha; Gilbert de Lima, Índia; 
Nick Kerr, Austrália; Charles Dube, Zimbabwe; 
Edwin Ng, Hong Kong; Martin Brunner-Artho, 
Suíça; Terttu Pohjolainen, Finlândia; Alberto 
Magno Carvalho de Melo, Brasil (Delegado); 

César Braga de Paula, Colômbia; Benas Ulevičius, 
Lituânia; Miguel Ángel Ortiz Corrales, Cuba; 
Stefan Sander, AlemanhaOs membros da IDZ 

foram Miguel Ángel Ortiz Corrales (Cuba), Charles 
Dube (Zimbábue), Martin Brunner-Artho (Suíça) 
e Terttu Pohjolainen (Finlândia). Os delegados 
recém-eleitos foram Benas Ulevičius (Lituânia), 

Marie-Françoise Maincent-Hanquez (França), Nick 
Kerr (Austrália), Erik Thouet (Alemanha), Edwin Ng 
(China) e Alberto Magno Carvalho de Melo (Brasil). 

Ferenc Molnar (Hungria) e pe César Braga de 
Paula, representantes da Conferência Episcopal 

da América Latina (CELAM ).

Diác. Damasceno, Padre César Braga (CELAM) 
e o Pe. Frei José Gabriel empenhados na Orga-
nização e Comunhão dos Diáconos da América 
Latina e Caribe

DIRETORIA EXECUTIVA 
E DELEGADOS DO CID 

Fotos: Diác. DAMASCENO
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Panorama

Diác. Bento Chinaglia de Maringá-PR, presidente 
do regional Sul II com a esposa Cleuza. 45 anos de 
casamento, três filhos, seis netos e uma bisneta, 

em foto especial para esta coluna.

Patrícia Rodrigues e Ana Maria eficientes e simpáticas secretárias da Cúria Diocesana de Uruaçu.

Diác. Ramon Secretário da CRD-CO 
e a esposa Conceição

Cristiane de Fátima Curado Marques 
secretária da diocese de Luziânia.

Fernanda Rodrigues recepcionista da Cúria 
Metropolitana de Brasília.

Diác. Damasceno cumprimenta o 
Cardeal Luiz Tagle, arcebispo de 
Manila/Filipinas, na Conferência 
de Estudos do CID em 07-10 de 
Setembro/2017 Lourdes/França.

O Cardeal Tagle falou sobre Salvação 
e Cura numa Igreja Diaconal.

Os casais Cel. José Carlos Sappi e Allen e o Cel. Adalberto e Rosa emolduram as orquídeas 
da casa de dona Inês, no Park Way. O Cel. Adalberto é especialista no cultivo de orquídeas.

Dom Waldir Mamede bispo auxiliar de Brasília foi 
o assessor do Encontro de Formção Permanente 

dos Diáconos de Brasília no mês de Julho. Ele 
falou sobre “Iniciação à vida cristã: itinerário 

para formar discípulos missionários”.


