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Diáconos participam de 
formação missionária no CCM

Diáconos de 20 dioceses do País participaram 
no Centro Cultural Missionário (CCM) em 
Brasília, de 02 a 06 de abril, da 1ª Semana de 
Formação para Diáconos Permanentes: 
A Pessoa do Diácono e a Missão. Pág. 11

O coordenador da 
Pastoral Carcerária de 
Goiânia, diác. Ramon 
Curado foi entrevistado 
pelo Jornal Encontro 
Semanal e falou sobre 
as rebeliões no início 
deste ano no Sistema 
Prisional em Aparecida 
de Goiânia. 

Pg. 3

Rebeliões nos presídios goianos

Os Diáconos vão refletir sobre Espiritualida-
de Conjugal e Familiar no 19º Encontro Regional na 
casa de formação São Paulo na diocese de São Luís 
de Montes Belos nos dias 3 a 5 de agosto deste ano. 
O lema do encontro é “Vivei no amor” (cf Ef 5,2). Os 
assessores serão Dom Waldemar Passini bispo de 
Luziânia e Referencial dos Diáconos e Dom Carmelo 
Scampa, bispo de São Luís. Pag. 6

O arcebispo de Brasília  
cardeal Sergio da Rocha 
é o mais novo Cidadão 
Honorário de Brasília. 
O título foi entregue 
pelo deputado Cláudio 
Abrantes, em sessão 
realizada na Câmara 
Legislativa do Distrito 
Federal no dia 26 de 
março deste ano. 

Pag. 14

Cidadão Brasiliense

19º Encontro Regional dos Diáconos 
será em São Luís de Montes Belos

 

Eu sou uma missão             
nesta terra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os Diáconos aprovaram a iniciativa do Centro Cultural Missionário - CCM



OConcílio Vaticano II es-
tabeleceu “que o diaco-
nado pudesse no futuro 

ser restaurado como grau próprio 
e permanente da hierarquia..., (e) 
ser conferido a homens de idade 
madura, também casados, e bem 
assim a jovens idóneos, para os 
quais, porém deve permanecer em 
vigor a lei do celibato, segundo a 
tradição constante. As razões que 
determinaram esta opção foram 
substancialmente três: a) o dese-
jo de enriquecer a Igreja com as 
funções do ministério diaconal 
que doutra maneira, em muitas 
regiões, dificilmente poderiam ser 
exercidas; b) a intenção de refor-
çar com a graça da ordenação dia-
conal aqueles que, de fato, já exer-
ciam funções diaconais; c) a pre-
ocupação de prover de ministros 
sagrados as regiões que sofriam 
de escassez de clero” (Diretório do 
Ministério e da Vida dos Diáconos 
Permanentes, n. 2).

A origem do ministério diaconal 
no seio da comunidade de fé tem como 
referência o capítulo seis do livro dos 
Atos dos Apóstolos. O texto descreve 
o desafio: como o número de discípu-
los estava crescendo, os fiéis de origem 
grega começaram a se queixar dos de 
origem hebraica. Suas viúvas estariam 
sendo deixadas de lado no atendimen-
to diário. Diante da insatisfação os 
Doze apóstolos pediram que a comu-
nidade escolhesse homens de boa re-
putação, cheios do Espírito Santo e de 
sabedoria para o atendimento daque-

las pessoas, a fim de eles, os Doze, po-
derem se dedicar inteiramente à ora-
ção e ao serviço da Palavra (cf. At 6,4).

A fé não consiste em crer nas pró-
prias ideias ou simplesmente seguir o 
catecismo, mas é perseverar na oração 
e no serviço da Palavra. Os diáconos 
desenvolvem serviços úteis e neces-
sários no seio da comunidade de fé e 
na sociedade. Como profissionais no 
âmbito, por exemplo, jurídico, da edu-
cação, da saúde, da assistência social, 
das ciências, entre outros, eles dão 
testemunho do Crucificado-Ressus-
citado. Daí a necessidade de discerni-
mento para acolher os diversos dons 

e vocações que o Espírito de Deus 
suscita no seio da comunidade de 
fiéis.

Os diáconos estão, sim, a ser-
viço da mesa dos pobres; mas não 
só! Eles também servem à mesa 
da Palavra, como os apóstolos. O 
livro dos Atos descreve o fato de 
que também diáconos levaram o 
Evangelho para fora de Jerusalém.

O primeiro mártir da Igreja é 
um diácono: Santo Estevão. Nele 
continua a história de Jesus, pois 
ele testemunha um amor pelo 
Mestre mais forte que a morte. Ele 
dá a vida pelos que o assassinam. 
Expressão do seu testemunho é 
certamente Paulo que se converte 
e se torna apóstolos das nações.

O que sustenta Estevão? O que 
move Saulo de Tarso a se tornar 
Paulo? É uma pessoa: Jesus Cristo. 
Cristão é quem ama Jesus e todos 
os irmãos, distantes e próximos.

O Evangelho é anunciado, 
sobretudo quando ‘escrito na carne’, 
isto é, testemunhado! Trata-se de uma 
linguagem compreensível a todos. Por 
isso, o serviço à mesa da Palavra e o 
exercício da caridade, missão caracte-
rística dos diáconos, é espaço privile-
giado para, nos diversos âmbitos da 
sociedade, cooperar na obra da evan-
gelização.

A Igreja não pode esquecer a Pa-
lavra que anuncia um Deus crucifica-
do, a oração e a caridade! Participam 
do anúncio dessa Palavra os diáconos, 
inseridos na sociedade, sendo sal, luz e 
fermento do Reino.
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Diácono Ramon: “Rebeliões
continuarão a acontecer em Goiás”

Diaconado: Sinal do Reino

Palco de três rebeliões no início 
de janeiro, o Complexo Prisio-
nal localizado em Aparecida de 

Goiânia não apresenta indícios de que 
a situação irá mudar. Na tentativa de 
mostrar mudanças, o Governo de Goi-
ás empossou, no dia cinco, o Coronel 

Edson Costa, para o cargo de di-
retor geral de administração pe-
nitenciária. Isso após as rebeliões 
terem resultado em nove mortos 
e 14 feridos, além da fuga de 99 
detentos e da transferência de 
153 para outras unidades prisio-
nais do estado.

Entrevistado pelo Encontro 
Semanal, o coordenador da Pas-
toral Carcerária Arquidiocesana, 
diácono Ramon Curado, relatou o 
que aconteceu naqueles dias e os 
motivos que levaram às rebeliões. 

A pastoral atua semanalmen-
te no complexo penitenciário 
ouvindo os detentos, realizando 
celebrações e levando as reivindi-
cações deles aos diretores e à ad-
ministração, a fim de amenizar a 
situação. Conforme relatou o diá-
cono, há tempos o sistema prisio-
nal em Aparecida de Goiânia dava 
sinais de que a qualquer momento 
haveria rebeliões. “A superlotação 
é o principal fator que levou a tudo 
isso. Eu chamo o nosso sistema de 
3 em 1, porque onde cabe um, eles 

colocam três detentos”, afirmou. 
O diácono Ramon ainda denuncia 

que o presídio é todo improvisado, de 
modo especial o regime semiaberto, 
que é o mais precário. “Os próprios 
presos e os agentes penitenciários nos 

diziam que algo iria acontecer e que 
continuará acontecendo”. Para ele, 
a solução não é simples, mas precisa 
ser implementada. “Uma mudança 
consistente passa pela diminuição da 
população carcerária. E isso significa 
prender menos. Infelizmente, o siste-
ma segue a doutrina de apenas pren-
der e prender, e a sociedade também 
pede isso, mas a prisão não evita que 
aconteçam as falhas, os crimes. Estes 
nascem muito antes, nas ruas, onde 
a sociedade está precária e o governo 
não atua porque falta educação, saúde, 
assistência e os jovens veem o crime 
como o caminho mais fácil”. 

Segundo o diácono, até o dia da 
primeira rebelião, havia na Colônia 
Agrícola do Semiaberto 1200 deten-
tos. Hoje há cerca de 470. Cerca de 200 
estão “amontoados” no Núcleo de Cus-
tódia e na Penitenciária Odenir Guima-
rães (POG). “Muitos foram transferidos 
para esses lugares que, infelizmente, já 
estão superlotados. Em apenas uma das 
alas da POG há cerca de 70 presos, e os 
outros 500, onde estão? A outra parte, 
que é o módulo de segurança, tem mais 
ou menos esse mesmo número. Esse 
pessoal veio do semiaberto e está lá pri-
vado de tudo. Não tem nem mesmo a 
possibilidade de ter visitas ou banho de 
sol e isso só agrava a situação”. 
(Jornal ENCONTRO Semanal, 21/01/2018)

Pastoral Carcerária

Texto e foto: FÚLVIO COSTA

Rua Melchiades Crispim, Quadra 2 A Lote 10, 
Vila Santa Maria de Nazareth 

Anápolis/GO – Cep: 75.113-500

Fone: (62) 3706-6685
E-mail: Contabilidade@objetivocontabil.com.br

www.objetivocontabil.com.br

CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

Dom Jaime Spengler arcebispo de Porto Alegre (RS) e 
presidente da Comissão Episcopal para os Ministérios 
Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC).
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“Escutar a voz 
de Jesus implica 

em viver no amor 
fraterno”. 

Este é o ponto de partida da 
reflexão apresentada pelo 
arcebispo de Brasília (DF) e 

presidente da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), cardeal 
Sergio da Rocha, no folheto O Povo 
de Deus do domingo, 25.02.18. No 
texto, dom Sergio lamenta que mui-
tos católicos têm compartilhado e 
alimentado agressividade nas redes 
sociais e exorta: “É pecado grave usar o 
nome de Deus ou qualquer religião para 
praticar ou justificar a violência”.

Comentando o Evangelho do dia, 
sobre a Transfiguração do Senhor, 
dom Sergio destaca o convite do Pai 
para escutar a voz de Jesus e indica 
a Quaresma como “tempo especial de 
conversão em preparação para a Pás-
coa”, e que deve ser vivido através da 
caridade, como ensina a Igreja.

A Campanha da Fraternidade (CF) 
está entre os principais meios de vi-
vência do amor ao próximo na Qua-
resma, segundo o presidente da 
CNBB: “Ela é um meio especial para 
a conversão e a verdadeira caridade”. 
Para dom Sergio, o lema “Vós sois to-
dos irmãos” pretende contribuir para 
superar a violência e promover a paz.

O cardeal ressalta que muitas 
iniciativas podem ser desenvolvidas 
para alcançar os objetivos da CF des-
te ano e que cada um pode dar a sua 
contribuição “para superar a violência 
e construir a fraternidade e paz nos 
ambientes em que vive”. Mas lamenta 
a agressividade crescente “comparti-
lhada e alimentada por muitos católicos 
nas redes sociais”.

“Diga não à violência nas redes so-
ciais! Não compartilhe conteúdos ofen-
sivos e desrespeitosos. Não participe de 
grupos de WhatsApp ou de outras redes 
sociais que disseminam fofocas, fazem 
linchamento moral e críticas destru-
tivas, atingindo até mesmo a Igreja”, 
conclama.

Para o cardeal, é lamentável que 
haja pessoas ou grupos que se dizem 
cristãos ou católicos recorrendo à vio-
lência para fazer valer a sua opinião e 
interesses: “É pecado grave usar o nome 
de Deus ou qualquer religião para prati-
car ou justificar a violência”, exorta.

“Quem escuta a voz de Jesus Cristo 
não alimenta, nem reproduz a violên-
cia disseminada na sociedade. Ao con-
trário, contribui para a paz, através do 
respeito e do diálogo, da misericórdia e 
do perdão. Quem escuta a voz de Jesus 

testemunha a sua palavra “Vós sois to-
dos irmãos”, jamais tratando o outro 
que pensa diferente como um inimigo 
a ser combatido, mas como um irmão a 
ser amado, se necessário com a correção 
fraterna e o perdão. A paz é dom de Deus 
a ser compartilhado nesta Quaresma”, 
finaliza.
Fonte: CNBB Nacional

Diocese de Uruaçu

Candidatos preparam-se 
para receber o Acolitado

Adiocese de Uruaçu deverá con-
ferir este ano o ministério de 
Acólito aos candidatos da Es-

cola Diaconal São Lourenço. Em de-
zembro/17, em Missa solene na Cate-
dral Santa’Ana, de Uruaçu foi conferi-
do aos dezoito candidatos o ministério 
do Leitorado.

“O Acólito é instituído para servir 
ao altar e auxiliar o sacerdote e o diá-
cono. Compete-lhe principalmente pre-
parar o altar e os vasos sagrados, bem 
como distribuir aos fiéis a Eucaristia, 
da qual é ministro extraordinário”.

São Leitores instituídos da Es-
cola Diaconal São Lourenço: Osmair, 
Nilton, Francisco, Raimundo, José 

Sérgio, Josan, Dhiancarlos, Elenildo, 
Flávio, Girlan, Nivaldo, Sílvio, Carlos, 
José dos Santos, Ednaldo, Valdemi, 
Odair Paraíso e Wilian Vianei, todos de 
cidades da mesma diocese, mas com es-
tudos e formação na cidade de Uruaçu.

Dom Messias dos Reis Silveira, 
bispo diocesano de Uruaçu, confiou 
a formação dos candidatos ao Diaco-
nado Permanente da Escola Diaconal 
São Lourenço aos padres Elias Silva 
(diretor), Thiago Alvarino (diretor es-
piritual) e Francisco Agamenilton Da-
mascena (diretor acadêmico do curso 
de Teologia da Escola Diaconal).

(CRD/CO e Wilian Vianei dos Santos da Escola 
Diaconal São Lourenço)

Presidente da CNBB lamenta 
agressividade nas redes sociais

“Diga não à 
violência nas 
redes sociais! 

Não compartilhe 
conteúdos ofensivos 

e desrespeitosos”

Foto: Diác. DAMASCENO

Os candidatos da Escola Diaconal São Lourenço em Uruaçu são acompanhados pelo Diretor 
acadêmico Pe. Agamenilton Damascena 

Diretores e Formadores de Escolas 
Diaconais do Brasil participarão nos 
dias 15 a 18 de maio/2018, do 
XIV ENCONTRO NACIONAL  no Centro 
de Treinamento de Líderes de Itapuã, 
Salvador, Bahia.
A logística para acolhimento dos 
participantes envolve as lideranças da 
Igreja na Bahia, dentre elas, a Comissão 
Regional dos Diáconos Nordeste III, sob 
a presidencia do Diác. Washington.

Encontro de diretores 
em Itapuã na Bahia

Já está 
nas livrarias a segunda edição do 
livro Silêncio no Mistério da Li-
turgia, de autoria do padre Mauro 
Francisco dos Santos. O pe. Mau-
ro é o atual presidente da Comis-
são do Regional Centro-Oeste de 
Presbíteros da CNBB e professor 
no Instituto de Filosofia e Teologia 
Santa Cruz/PUC Goiás em Goiânia.

“Segundo a ótica do silêncio, 
a palavra de Deus é sempre par ti-
cipação e interesse divino de en-
contrar o homem, seja vivendo na 
alegria ou na dor, seja no pecado 
ou na fidelidade”.
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Os Fratres Josefinos aprovaram os pratos 
preparados pela Chef Alda

Aresidência do casal Inês/Da-
masceno na Quadra 03 do Park 
Way acolheu  os Padres do Se-

tor IV da Arquidiocese de Brasília para 
a Convivência de fim de ano/17. Além 
dos padres das paróquias do Guará, 
Candangolândia, Núcleo Bandeirante, 
Lúcio Costa e Cidade Estrutural, par-
ticiparam do momento de confrater-
nização os fratres da Congregação de 
São José (Josefinos de Murialdo). O 
almoço foi preparado pela CAEP sob a 
responsabilidade da Chef Alda, da Pa-
róquia São Paulo Apóstolo.

O padre Geraldo Gama A. Neto 
Coordenador do Setor IV destacou a 
importância desses encontros, como 
um momento de partilha e maior apro-
ximação dos confrades. “Um momento 
de descontração, de alegria e confrater-
nização, mas também de oração e lou-
vor a Deus por mais um ano de missão”.

Padre Geraldo agradeceu a presen-
ça dos irmãos sacerdotes, saudou os 
fratres Josefinos de Murialdo e agra-
deceu a Equipe da CAEP, da paróquia 
São Paulo Apóstolo pela preparação 
dos alimentos e a decoração do salão 
de festas (Ildete) da casa da família 
Inês-Claudinha-Damasceno. 

Antes do almoço, oração de agra-
decimento a Deus por mais um ano de 
vida e de Missão. Padres: Olmer Guer-
rero, Fontenelle Portela, Sérgio Muri-

lo, Aleixo Susin, Nadir Poletto,  João 
Norberto, Geraldo Gama, Genuíno 
Roman e Miguel Ángel Meléndez.

 Diáconos vão refletir sobre 
espiritualidade conjugal

Desde novembro do ano passa-
do que a Comissão Regional 
dos Diáconos (CRD/CO) re-

úne-se com os representantes da Co-
missão Diocesana dos Diáconos para 
deliberar sobre o 19º Encontro Regio-
nal dos Diáconos, com a participação 
das esposas e dos candidatos, que este 
ano será realizado na Casa de Forma-
ção São Paulo em São Luís de Montes 
Belos, nos dias 3 a 5 de agosto.

Em consonância com a CNBB/
Centro-Oeste, que este ano vive o Ano 
da Família, o tema do encontro será 
Espiritualidade Conjugal e Fami-
liar e o lema “Vivei no amor” (cf Ef 
5,2). Os assessores do evento serão 
dom Waldemar Passini Dalbello, bispo 
da diocese de Luziânia e Referencial 
dos Diáconos do Centro-Oeste, e o bis-
po de São Luís, dom Carmelo Scampa.

A primeira das reuniões aconte-
ceu no mês de novembro/17, no Cen-
tro de Treinamento de Líderes em São 
Luís com a presença do padre Eduardo 
Henrique Bastos Santos, da paróquia 
N. Senhora Auxiliadora, de Iporá e 
diretor Espiritual da Escola Diaconal 
Santo Estevão.

No dia três de fevereiro a CRD/CO 
realizou a primeira reunião de 2018. 
Na oportunidade, discutiu-se também 
a organização do Encontro Regional 
em São Luís Montes Belos. E na sexta-
-feira, dia 23 de fevereiro diretores da 
CRD reuniram-se em Luziânia, quan-

do, por sugestão dom Waldemar foram 
definidos o tema: Espiritualidade 
Conjugal e Familiar e o lema, “Vivei 
no amor”, (cf Ef 5,2). E é sobre esse 
tema e lema que dom Waldemar vai fa-
lar na sexta-feira/3, à noite, depois da 
Missa de abertura do Encontro, e no 
sábado/04, pela manhã.

Dom Carmelo designou o diác. 
Carlos Alberto para, em nome da Co-
missão Diocesana dos Diáconos de 
São Luís, com apoio dos diáconos da 
diocese, ser o interlocutor junto à 
CRD-CO. Todos trabalhando  juntos 
pela unidade e comunhão da Família 
Diaconal do Centro-Oeste.

Momento Especial 
só com as esposas

Como acontece em todos os En-
contros Regionais, no sábado à tarde, 
o bispo anfitrião terá um momento 
de escuta e reflexão com as esposas 
dos diáconos e dos candidatos das 
escolas diaconais do Centro-Oeste. 
Dom Carmelo Scampa conduzirá a 
conversa e a partilha que terão rela-
tos, testemunhos de vida e experiên-
cias das esposas no acompanhamen-
to da vocação ministerial do esposo.

ELEIÇÃO - Um dado importante a 
destacar do encontro é que no sábado, 
dia 04,  das 14h às 17h será  realiza-

da a eleição para a nova diretoria da 
Comissão Regional dos Diáconos do 
Centro-Oeste-CRD/CO.

Dom Waldemar Passini, bispo de Luziânia e Referencial dos Diáconos reuniu-se com 
os representantes da CRD-CO diáconos José Dias, Manoel Damasceno e Joaquim Cazé

Reunião no Centro de Treinamento de Líderes: Diáconos José Dias, Damasceno, Rosilei, pe. Eduardo Henrique; 
diáconos Renato, José Eustáquio, Evilásio, Carlos Alberto, Clóvis Teixeira e Joaquim Cazé.

19º Encontro Regional

Padres fazem confraternização 
no Condomínio Rainha da Paz

Claudinha participou de “altos papos” com os fratres, sob o olhar do formador pe. Nadir

Padres Sérgio e Nadir Poletto homenagearam 
o decano Pe. Aleixo Susin (C).

Pe. Geraldo Gama 
Coordenador do 

Setor IV, Vicariato 
Centro

A decoradora Ildete com o casal Maria Lúcia 
e Dionísio, da CAEP.

Antes do almoço, oração de agradecimento a Deus por mais um ano de vida e de Missão.

Fotos: Diác. DAMASCENO
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Há vários anos a residên-
cia do casal Inês/Damasceno 
no Park Way em Brasília acolhe 
grupos de oração, pastorais e 
movimentos da Igreja para mo-
mentos de reflexão e partilha. 
Em dezembro de 2017 o casal 
recebeu em duas ocasiões espe-
ciais, as famílias dos Diáconos e 
os Padres do Setor IV do Vica-
riato Centro da Arquidiocese de 
Brasília para suas Convivências 
de fim de ano.

AConfraternização da Família 
Diaconal de Brasília aconteceu 
no sábado (09.12.17) na casa 

da família Damasceno na quadra 3, do 
Park Way. Foi realmente um dia me-
morável. O bispo auxiliar de Brasília e 
Referencial dos Diáconos do DF, dom 
José Aparecido presidiu a Missa às 
8h30. Em seguida, houve uma reflexão 
sobre a importância desses encontros 
e foi servido o café da manhã. 

Todos aproveitaram as condições 
do local e usaram além da piscina 
aquecida, as mesas de jogos e sinuca. 

Algumas esposas foram ao pomar, na 
companhia da dona Inês e colheram 
acerola, manga e limão; e na horta, 
cheiro verde.  As crianças aproveita-
ram o lazer no parque infantil e nas 
áreas verdes com jogos e brincadeiras. 

Assim foi até o fim do dia. Como 
definiu o presidente da CAD, diác. Pau-
lo César Campos: “Foi um momento de 
unidade e partilha da fé e alegria pelo 
dom da vida e vocação diaconal e matri-
monial. Este ano fizemos nossa Convi-
vência em ritmo de oração, festa e mui-
ta alegria, como deve ser entre nós”.

Família Diaconal faz confraternização 
com oração, festa e muita alegria

Dom Aparecido cumprimenta Paulo Sérgio Wichan Ramos, 
especialista em ações estratégicas de inteligência e segurança

Os diáconos Antônio Lopes e Valney com Dom 
Valdir Mamede e o padre Ronaldo, missionário 

Claretiano de São Paulo

Dom Aparecido cumprimentou a educadora Maria Aparecida 
Rodrigues Araújo e agradeceu a acolhida no Rainha da Paz

Além de dona Inês, Claudinha e Damasceno, os moradores do Condomínio Rainha da Paz PS Ramos, Cida Araújo e a ministra 
Extraordinária da Eucaristia  Maria Aparecida Mota Cavalcante acolheram dom José Aparecido e a Família Diaconal do Distrito Federal

Dom Valdir Mamede, bispo auxiliar de Brasília com a enfermeira Melline e a sua avó Dona Nina

Diáconos Luiz Henrique, Paulo Cezar e Poletto com a esposa Conceição Diác. Tchesco e o violeiro Pedro

Diác. Marcos, a Esposa Rosângela e a sua bela família Diác. Eugênio e Tadeu Evangelista com a esposa Luci

Diác. Márlon e a esposa Mônica, diáconos Idelbrando, Mascarenhas, Antônio 
Miranda, Souza e a esposa Dominga e familiares no salão de festas
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A criançada sob a supervisão de Manu fez a festa na piscina aquecida e na área verde com jogo de meia trava. Os adultos disputaram um torneio de sinuca

O diác. Alfredo amigo da família tem especial atenção 
pela Claudinha, filha de Inês/Damasceno

Diác. Pedro Martins, Paulo Cezar e Valney com a prole. Servidos à vontade

O Mesce Luiz Alberto foi sorteado 
com uma dalmática

Diác. Émerson e Tchesco tiveram apoio de Pedro, 
violeiro do Terço dos Homens

Diác. Neuton com a esposa Erivaneide 
e o afilhado

Diác. Cazé, chanceler e churrasqueiro Diáconos Neuton, José Dias e Damasceno com Dom José Aparecido

 

Eu sou uma missão             
nesta terra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diáconos participam de 
formação missionária

Oobjetivo desta experiência 
de formação foi proporcio-
nar uma reflexão sobre o 

significado da pessoa do Diácono 
Permanente em vista da missão que 
lhe foi confiada, de “ser ícone de Cris-
to-Servidor constitui a identidade 
profunda do diácono” (Doc. 96 CNBB, 
nº 40) numa Igreja missionária.

O encontro foi assessorado por 
Pe. Jaime Gusberti, secretário exe-
cutivo do Centro Cultural Missio-
nário (CCM), Diác. Sérgio Sezino 
Douets Vasconcelos, coordenador 
do curso de Bacharelado em Teolo-
gia na Universidade Católica de Per-
nambuco (UNICAP), e Pe. Antônio 
Niemiec, secretário da Pontifícia 
Obra da União Missionária.

O encontro buscou oferecer ele-
mentos para que o diácono possa 

exercer bem a sua missão de servir 
e viver com alegria o anúncio do 
Evangelho chegando às periferias 
geográficas, sociais e existenciais, 
bem como oportunizar aos partici-
pantes do curso um conhecimento 
de como a Missão se organiza na 
Igreja no Brasil e como eles também 
podem colaborar no crescimento de 
uma verdadeira cultura da Missão.

Pe. Antônio Niemiec destaca 
que esta foi a primeira formação em 
nível nacional para os Diáconos. “A 
Igreja tem apresentado o desejo de 
proporcionar aos Ministérios Orde-
nados essa nova visão de missiona-
riedade a partir da reflexão que se 
faz na América Latina e no Brasil. 
A formação realizada nesta semana 
está em comunhão com as reflexões 
do 4º Congresso Missionário Na-

cional. Esta iniciativa quer integrá-
-los nesta caminhada sinodal.”

Ao final do encontro, houve o pe-
dido para que a formação fosse repe-
tida no próximo ano, trazendo outras 
temáticas e dando oportunidade para 
que mais Diáconos possam fazer a ex-
periência.

Diáconos de 20 dioce-
ses do País participaram no 
Centro Cultural Missionário 
(CCM) em Brasília, de 02 a 

06 de abril, da 1ª Semana de 
Formação para Diáconos Per-
manentes: A pessoa do Diáco-
no e a Missão.

A atividade missionária                       
é a principal e a mais sagrada 

atividade da Igreja 
(Ad Gentes, 29) 

 
 

Por esta atividade missionária,  
Deus é plenamente glorificado 

(Ad Gentes, 7) 
 

O objetivo do curso foi proporcionar uma reflexão sobre o significado da pessoa do 
Diácono em vista da Missão que lhe foi confiada numa Igreja missionária
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Os Diáconos da arquidiosese de Goiânia refletiram sobre o chamado à santidade na Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate

Os diáconos permanentes da 
Arquidiocese de Goiânia par-
ticiparam nos dias 19 a 22 

de abril do Retiro anual, no Centro 
de Pastoral Dom Fernando (CPDF). O 
tema em estudo foi a Exortação Apos-
tólica Gaudete et Exsultate, do papa 
Francisco, sobre o chamado à santi-
dade no mundo atual. Os diáconos 
foram convocados a participar desse 
encontro, em função de sua própria 
formação espiritual. O pregador foi o 
padre Cristiano Faria dos Santos, ad-
ministrador paroquial da Paróquia São 
Miguel Arcanjo, em Goiânia.

Padre Cristiano disse que os diá-
conos são chamados à santidade pela 
vocação de servir a Deus na pessoa do 

próximo. “Os diáconos são chamados a 
viver a santidade no mundo, colocan-
do a sua vida e a sua vocação a serviço 
e à disposição de Deus na pessoa dos 
irmãos”. Para ele, “a nova Exortação 
Apostólica do papa auxiliou os diáco-
nos a refletir e meditar sobre sua pró-
pria vocação, dentro do dinamismo do 
chamado à santidade”.

O presidente da Comissão Ar-
quidiocesana dos Diáconos de Goi-
ânia (CAD), diácono Carlos Vieira de 
Brito ressaltou a importância desse 
momento na vida dos diáconos. “Rea-
lizar o nosso retiro anual permite nos 
colocarmos na presença de Deus para 
escutar sua Palavra e pedir que ele re-
nove as nossas forças para seguirmos 

firmes em nossa missão de servir. É 
também um momento de convivência 
com nossos irmãos e de partilharmos 
as alegrias e dificuldades que vivencia-
mos em nosso ministério”.

No domingo, 22, as esposas dos 
diáconos participaram do encerra-
mento do Retiro. Na ocasião, o padre 
Cristiano colocou alguns pontos para 
eles refletirem sobre o discernimento 
necessário ao chamado de cada um no 
modo de viver a santidade.

Dom Levi Bonatto bispo auxiliar 
de Goiânia e Referencial dos Diáco-
nos presidiu a Santa Missa de En-
cerramento na capela do Seminário 
Santa Cruz.
CRD/CO e Marcos Paulo Mota
Acadêmico de Jornalismo/ PUC Goiás

Diáconos de Goiânia fazem retiro 
sobre o chamado à santidade

CNBB-Regional Centro-Oeste

Comissão Regional dos Diáconos 
do Centro-Oeste/CRD-CO

Assembleia Geral Extraordinária e Eletiva

E d i t a l  d e  C o n v o c a ç ã o
Conforme decisão em reunião do Conselho Consultivo da 
Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste/CRD-
CO, sob a presidência do Diác. Manoel José Damasceno, 
presidente da CRD-CO, no dia 03 de fevereiro de 2018, 
na Quadra 3, Conjunto 5, Lote 4, Casa “G”, Condomínio 

Rainha da Paz, Park Way, Brasília/DF, a CRD-CO de acordo 

com o seu Regimento, CONVOCA os diáconos do Regional 
Centro-Oeste, e em pleno exercício da Ordem,  para a 

Assembleia Geral Extraordinária e Eletiva que será realizada 
no dia 04 de agosto de 2018, com início às 14h e término 

às 17h, na Casa São Paulo, diocese de São Luís de Montes 
Belos/Goiás, com a seguinte ordem do dia:

1) Apreciação do relatório das Atividades e da Prestação 
de Contas da Diretoria em final de mandato relativas ao 
quadriênio de 2014 a 2018;

2) Apresentação do(s) postulante(s) à presidência da 
CRD-CO cujo registro poderá ser feito até 02 (duas) 
horas antes do início da votação. Isto é, até às 12h do 
dia 04.08.2018, perante a Junta Eleitoral;

3) Cada postulante à presidência terá direito a cinco 
minutos para apresentar-se à Assembleia;

4) Eleição da Presidência e do Conselho Fiscal para o 
quadriênio 2018-2022;

5) A Comissão Eleitoral será composta por 01 (um) 
Presidente; 02 (dois) Escrutinadores e 01 (um) 
Secretário.

Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2018

Dom Waldemar Passini Dalbello
Bispo Referencial dos Diáconos 
Diác. Manoel José Damasceno 

Presidente CRD-CO
Diác. Joaquim Cazé 

Vice-presidente CRD-CO
Diác. Ramon Curado 

Secretário Geral CRD-CO

Documento de Aparecida nº 
208: “A V Conferência espera 
dos diáconos um testemunho 

evangélico e impulso missionário para 
que sejam apóstolos em suas famílias, 
em seus trabalhos, em suas comunida-
des e nas novas fronteiras da missão”.

Sem dúvida, exercer o apostola-
do na própria família é um dos maio-
res desafios do diácono.

Em todo o Brasil sabemos que 
existem famílias de diáconos que 
enfrentam grandes dificuldades, de 
toda espécie, no seu dia a dia. No 
Centro-Oeste catalogamos mais de 
uma dezena de casos onde os diáco-
nos exercem o Ministério com apoio 
das esposas e dos familiares. Princi-
palmente no campo da saúde.

O ENCONTRO – Há três anos 
o casal Inês/Damasceno acompanha 
sua filha Cláudia, deficiente visual, 
que fez transplante de medula óssea 
em consequência de um câncer. Clau-
dinha também faz hemodiálise diá-
ria e enfrenta outra batalha: voltar 
a andar sozinha. Nessa luta diária, 
o casal estava no hospital da Rede 
Sarah Kubitscheck em Brasília, uni-
dade do Lago Norte,  centro de refe-
rência internacional em reabilitação, 
quando se encontrou com o diácono 

José Gilson Elpídio do 
Nascimento. Ele con-
duzia, numa cadeira 
de rodas, sua esposa 
Maria das Neves Se-
rafim do Nascimento, 
Nevinha. 

Claudinha e Ne-
vinha em cadeiras 
de rodas. Sozinha, 
sem apoio de alguém, 
Claudinha dá poucos 
passos, não consegue 
andar. Nevinha tam-
bém. As duas preci-
sam de atenção e cui-
dados permanentes. 
Os diáconos Gilson e 
Damasceno falaram 
de tudo um pouco: da 
família, do diacônio, 
das dificuldades, da 
fé, da alegria de servir 
e  do exercício do mi-
nistério diaconal.

Gilson tem 15 
anos de ordenação 
- arquidiocese de Re-
cife/Olinda - e há 46 
é casado com Nevinha. Tem três fi-
lhos: Wladimir, Wagner e Andrea; e 
seis netos. Atualmente exerce o mi-

nistério diaconal na paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, em São Sebastião, 
em unidade e comunhão com o páro-
co, padre Josias.

Ministério diaconal na  família

No dia três de fevereiro o Conselho 
Consultivo da Comissão Regional 

dos Diáconos do Centro-Oeste/CRD-CO  
realizou a primeira reunião de 2018,  sob 
a presidência do Diác. Manoel Damas-
ceno, na Quadra 3, Conjunto 5, Lote 4, 
Casa “G”, Condomínio Rainha da Paz, 
Park Way, Brasília/DF.

Vários assuntos foram discutidos, 
entre eles, o 19º Encontro Regional 
da Família Diaconal na Casa São Pau-
lo, em São Luís de Montes Belos, nos 
dias 03 a 05 de agosto e a eleição para a 
nova diretoria da CRD/CO, no sábado, 
dia 04 de agosto. O ex-presidente da 
CRD diác. Hamilton, a esposa Dalva e a 
sua filha Andrea também participaram 
da reunião e nos brindaram com um 
bom vinho espanhol.

Conselho Consultivo da CRD reuniu-se em Brasília
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Dom Nélio prega retiro
para diáconos em Jataí

Aconteceu no mês de novem-
bro/17 no salão paroquial da 
igreja matriz São Judas Tadeu 

em Jataí, das 8h às 12h um Retiro 
(Momento de Reflexão) organizado 
pela Comissão Diocesana de Diáconos 
(CDD) e conduzido pelo bispo de Ja-
taí, dom Nélio Domingos Zortea, com 
a participação da família diaconal de 
várias cidades da diocese.

Após a Liturgia das Horas (Laudes), 
dom Nélio fez um retrospecto da histó-
ria do diaconado com base na Sagrada 
Escritura, citando principalmente Atos 
dos Apóstolos e a primeira Carta a Ti-
móteo (At 6,1-6; ITim 1,1ss; 3,8-13).

Os participantes receberam um 
questionário com três perguntas so-
bre os anseios dos diáconos no exer-
cício do seu ministério: Quais as ale-
grias vivenciadas no ministério; quais 
os maiores empecilhos no exercício da 
missão; e o que deveria ser revisto no 
ministério diaconal?

Dom Nélio sugeriu que por oca-
sião do Dia do Diácono, 10 de 
agosto - Festa de São Lourenço, 
diácono e mártir, Patrono dos Di-
áconos - houvesse celebração solene 
nas comunidades paroquiais, sendo 

cada ano em uma paróquia da diocese. 
A espiritualidade foi o tema sugerido 
para o próximo Encontro (Retiro) dos 
diáconos da diocese de Jataí.

Colaboração dos diáconos Hamilton(DF) 
e Antônio César (Mineiros/Jataí)

O bispo de Jataí dom Nélio conduziu as reflexões do Retiro com as famílias dos diáconos
O diác. Hamilton, a esposa Dalva e a filha Andreia, (de Brasília) participaram do Retiro

Diáconos fazem missão em Crixás
Os diáconos Joaquim Cazé, 

Clóvis, Émerson ,  Damas-
ceno e José Dias de Bra-

sília estiveram em duas ocasiões 
(meses de janeiro e julho 2017) na 
cidade de Crixás, Noroeste de Goi-
ás. A convite do Monsenhor José 
Modesto, pároco da paróquia Nos-
sa Senhora da Conceição os diáco-
nos, em missão, atuaram na Igreja 
Matriz e nas cinco capelas da ci-
dade. É o terceiro ano consecutivo 
que o Monsenhor José Modesto 
confia à paróquia aos cuidados dos 
diáconos. 

Diáconos de outras dioceses, 
especialmente Brasília/Goiânia, 
também têm feito missão em vá-
rias paróquias do estado de Goiás. 
A Comissão Regional dos Diáco-
nos do Centro-Oeste/CRD-CO 
serve de elo entre os missionários 
e os párocos que pedem esse apoio. 

Além das celebrações da Pa-
lavra, os diáconos participam de 
reuniões com as pastorais e movi-
mentos da Igreja, principalmente 
nas pastorais sociais e na zona ru-
ral dos municípios, visitam as fa-
mílias dos idosos e dos enfermos 
nas residências e no hospital.

Diác. Joaquim Cazé chanceler da arquidiocese de Brasília em foto na Matriz Nossa Senhora de Conceição, em Crixás, após celebração da 
Palavra, com a Comunidade do Apostolado da Oração e do Sagrado Coração de Jesus

Diác. Damasceno visitou várias famílias na companhia das MESCES Elenicy, Gessi e Ana

Diác. Clóvis e José Dias com as Equipes 
de Liturgia e de Música na capela Nossa 
Senhora Aparecida

Diác. Clóvis e José Dias participaram de 
reunião com os Vicentinos e ajudaram na 
distribuição de cestas básicas

Mensagens via Whatsapp 
do Monsenhor José Modesto 

Dia 30 de dezembro de 2017 
Boa tarde, Diác. Damasceno 
Durante o ano de 2017 os diáconos 

do Centro-Oeste foram dedicados missio-
nários na paróquia Nossa Senhora da Con-
ceição, em Crixás. Agradeço a dedicação e a 
seriedade de todos os que aqui estiveram. 

Aos valorosos diáconos missionários que 
passaram por nossa paróquia, deixando sua 
colaboração e testemunho, desejo feliz Ano 
Novo e muitas bênçãos!

Dia 18 de janeiro de 2018
Bom dia, diácono Damasceno
Agradeço pela presença dos senhores 

e pelo entusiasmo na Missão na paróquia 
de Crixás. Sou grato por toda ajuda que te-
mos recebido dos diáconos.

Cardeal Sergio da Rocha 
Cidadão Brasiliense

ACâmara Legislativa do Dis-
trito Federal realizou sessão 
solene na manhã de segun-

da-feira, 26 de março, para conceder 
o título de Cidadão Honorário de 
Brasília ao cardeal Sergio da Rocha, 
arcebispo da capital do País.

O autor da homenagem foi o de-
putado distrital Cláudio Abrantes, 
com o objetivo de agradecer o traba-
lho prestado por dom Sergio não só 
a Brasília, mas por sua atuação nas 
diversas dioceses em que serviu.

Em agradecimento, dom Sergio 
disse estar feliz mesmo não se sen-

tindo merecedor de tamanha honra, 
“porque este gesto me faz sentir ain-
da mais participante desta grande 
família, de cidadãos brasilienses que 
compartilham desta Casa comum, 
desta família comum que é Brasília”, 
afirmou.

“Nos diversos encontros e reuni-
ões que participo no Brasil e no mun-
do”, - prosseguiu o cardeal - “quantas 
vezes tenho dito, com orgulho: ‘sou 
de Brasília’. Mas a partir de agora 
posso dizer de coração ‘sou cidadão 
brasiliense, sou candango’ ainda que 
de última hora”, concluiu.

Texto e foto: Kamila Aleixo (Pascom/DF)
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Panorama

Nova Diretoria - A nova diretoria da Comissão Regional dos Diáconos/CRD-CO será eleita no 
dia 4 de agosto, em São Luís de Montes Belos. O mandato da atual diretoria termina o dia 2 
agosto. Diác. Ramon Curado, Secretário Geral; Diác. Manoel Damasceno, Presidente; Diác. 
Zezinho, Tesoureiro; Diác. Sérgio Novato, 2º  Secretário e Diác. Joaquim Cazé, vice-presidente

Dom Messias dos Reis Silveira, bispo de Uruaçu acolhe em visita à Residência Episcopal, 
Claudinha e Inês Damasceno. Ao lado do presidente da CNBB/CO, o padre Carlos Antônio Vicente

Pe. Eduardo Luiz de Rezende, CSsR
Secretário Executivo da CNBB/CO

O Diác. Joaquim Cazé 
esteve em missão na 
cidade de Crixás-GO 

com os Diáconos Clóvis, 
Emerson, Damasceno e 

José Dias. Nesta foto, na 
capela São Sebastião, 

Cazé recebe o apoio do 
Mesce Natalino e de toda 
a Equipe de Liturgia para 
a Celebração da Palavra

Sorriso aberto de alegria do casal amigo e 
acolhedor de Crixás, Eva Neves e Donizetti

Dona NINA recebeu um abraço da filha 
Maria José e do seu irmão João, que veio 
de Uberlândia participar das comemorações 
dos seus 86 anos de vida

Ordenação do Primeiro 
Diácono Permanente  

de Brasília

Convite

Parabéns ao Diác. Mariano 
pelos seus 25 anos de ordenação, no 
dia 13 de junho de 1993, na paróquia 

São Paulo Apóstolo Guará I-DF


