
Dom Waldemar bispo de Luziânia e Referencial dos DiáconosDom Carmelo Scampa bispo de São Luís de Montes Belos

O Terço em Família

ESPIRITUALIDADE
conjugal e familiar

H á duas décadas as famílias 
Medeiros/Damasceno/Mar-
ques/Araújo e Lucena reú-

nem-se no primeiro sábado de cada 
mês para a meditação do santo Terço 
em Família e a recitação do Ofício de 
Nossa Senhora. 

Coube à matriarca da família Me-
deiros, Alzira Adelzira de Araújo, 
no início do ano dois mil, a retomada 
da devoção.

No primeiro sábado de junho, o 
terço foi meditado na residência do 
casal Inês/Damasceno(foto), no Con-

domínio Rainha da Paz, no Park Way. 
Além dos familiares, a meditação con-
tou com a presença do Subsecretário 
de Pastoral e Assessor da CNBB, padre 
Deusmar Jesus, vários diáconos e ca-
sais do Terço dos Homens do Guará I. 
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O bispo da diocese de São Luís 
de Montes Belos, dom Carmelo 
Scampa acolhe nos dias três a cin-
co de agosto, na Casa São Paulo, 
os participantes do 19º Encontro da 
Família Diaconal do Centro-Oeste. 

Dom Waldemar Passini da dio-
cese de Luziânia e Bispo Referen-
cial dos Diáconos do Centro-Oes-
te vai assessorar o evento cujo 
tema é Espiritualidade conjugal e 
familiar, e o lema “Vivei no amor” 
(cf Ef 5,2).
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CND REÚNE-SE EM GOIÂNIA – Diretores da Comissão Nacional dos Diáconos – CND - reúnem-se em Goiânia nos dias 31.07 a 02 de agosto 
em preparação à Assembleia Geral  que será realizada no mês de abril de 2019, no Centro Pastoral dom Fernando, em Goiânia



Sob a orientação do padre Nadir 
Poletto, recém-eleito Vigário 
Geral da Congregação de São 

José (Josefinos de Murialdo), aconte-
ceu na manhã da segunda-feira, nove 
de julho/18, o Retiro Espiritual dos 
fratres Josefinos da Comunidade do 
Guará I/DF, na residência do diácono 
Damasceno/Inês no Condomínio Rai-
nha da Paz, Park Way em Brasília. Par-
ticiparam do retiro os fratres Gustavo 

Meneghini, Sebastião, Leandro Frei-
tas, Mateus e Fabinilson; e os padres 
Aleixo Susin e Genuíno Roman.

Padre Nadir conduziu o momento 
de oração inicial e, logo após, uma re-
flexão  sobre a Vida Consagrada como 
dom do Espirito, que indicou aos fra-
tres um momento de oração pessoal, 
um deserto para refletir o tema de 
espiritualidade proposto.  No final da 
meditação, o pe. Nadir presidiu a Mis-

sa de  encerramento. Em seguida, um 
almoço de confraternização preparado 
pela família Maria Lúcia/Dionísio-An-
derson/Patrícia do grupo Leigos Ami-
gos de Murialdo. 

O texto apresentado aos fratres 
foi “Vida Consagrada como dom do 
Espirito”. Este fala de um dom do es-
pirito que testemunha aos homens o 
primado do amor de Deus. Padre Na-
dir em sua reflexão ressaltou que “o 
jovem consagrado precisa abraçar com 
amor a missão de consagrado, vivendo 
os conselhos evangélicos com fidelida-
de a Cristo que chama e envia”. 

A partir do mês de outubro o pe. 
Nadir Poleto deixará a paróquia São 
Paulo Apóstolo, onde é Coordenador 
da Comunidade Josefina e Mestre de 
formação, em vista de assumir, em 
Roma, a sua nova missão de Vigário 
Geral da Congregação de São José (Jo-
sefinos de Murialdo).
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CONTABILIDADE
e assessoria empresarial

Obispo da diocese de Luziâ-
nia dom Waldemar Passini 
presidiu a Missa de Ordena-

ção de quatro diáconos, no sábado, 
dois de junho, na Catedral do Divi-
no Espírito Santo e N. Senhora da 
Evangelização. Os novos diáconos 
são Rivison Messias (Paróquia N. Se-
nhora de Fátima, Céu Azul), Antônio 
Carlos Bueno (Paróquia Imaculada 
Conceição, Mingone), Reinaldo José 
(Sagrada Família, Jardim Ipanema) 
e João Sílvio (Paróquia Perpétuo So-
corro).

Os diáconos José Dias e Émer-
son Cândido, da CAD de Brasília, 
representaram a Comissão Regio-
nal dos Diáconos do Centro-Oeste, 
CRD/CO.

Opadre Cláudio César da Silva, 
diretor da Escola Diaconal 
Nossa Senhora da Evangeli-

zação, na diocese de Luziânia, expli-
cou como se dá a formação dos candi-
datos. São três etapas: Propedêutico, 
Teológica e Missionária. Tudo sob a 
coordenação de dom Waldemar.

Atualmente Luziânia tem oito 
diáconos e a cada propedêutico são 
oferecidas cinco vagas, isto é, uma 
vaga por Forania. O Período Prope-
dêutico é acompanhado pelo padre 
Paulo Roberto. Antes era o padre 
João Batista mas ele vai estudar 

em Roma. Fará mestrado em 
Direito Canônico. A Etapa 
Teológica é acompanha pelo 
padre J. Júnior e o diác. Rei-
naldo. E a Etapa Missionária 
tem a supervisão do diretor 
da escola.

O acompanhamento es-
piritual fica por conta do pá-
roco de cada candidato. Os 
Encontros de Formação no 
propedêutico acontecem duas 
vezes por mês. Os candidatos 
estudam teologia na Uninter, 
em formação semi-presencial.

Dom Waldemar ordena mais 
quatro diáconos para Luziânia

Padre Cláudio destaca etapas da formação

Padres João Batista e Cláudio César

Dom Waldemar apresentou os novos diáconos à comunidade de Luziânia

Uma Igreja  
em estado permanente                 

de missão 
  
 
 

Colaboração do fratre Leandro Freitas

As famílias Lúcia/Dionísio, Patrícia/Anderson/Victor/Heitor e Inês Damasceno prepararam e serviram
 o almoço à Comunidade Josefinos de Murialdo
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A Escola Diaconal São Lou-
renço (EDSL) e a Comissão 

Arquidiocesana dos Diáconos de 
Brasília (CAD/DF) são responsá-
veis pela realização dos encontros 
mensais de Formação Permanen-
te dos diáconos de Brasília. Que  
acontecem nas instalações do Se-
minário Nossa Senhora de Fáti-
ma, QI 17, Lago Sul, sempre aos 
sábados. 

Os assessores ou pregadores 
convidados são bispos, padres, 

diáconos, professores e especia-
listas das mais diversas áreas do 
conhecimento.

 A EDSL e CAD/DF organizam 
a cada seis meses, um Retiro Es-
piritual e uma Convivência com a 
Família Diaconal. 

Além da programação pró-
pria, exclusiva do seu ministério, 
os diáconos participam das for-
mações, das reuniões e dos reti-
ros do clero  realizados pela arqui-
diocese de Brasília. 

Opadre Caio César Biacchi, 
vigário da paróquia N. Se-
nhora Aparecida em Sa-

mambaia  e Cerimoniário da Arqui-
diocese de Brasília repassou com os 
diáconos nos Encontros de Forma-
ção Permanente e Convivência nos 
meses de maio, junho e julho o Rito 
das celebrações do Batismo, Matri-
mônio, da Palavra, Exéquias e de-
mais missões próprias do diácono. 
Muitas dúvidas foram esclarecidas 
sobre a participação do diácono nas 
celebrações, especialmente nas Mis-
sas solenes, nas ordenações e datas 
especiais.

Portanto, nos últimos três me-
ses a formação foi totalmente vol-
tada para uma revisão do exercício 
do ministério diaconal. O Pe. Caio 
Biacchi e os diáconos partilharam as 
experiências, as alegrias e também 
alguns momentos de dificuldades 
vividos no exercício da missão, mas 
superados pela graça de Deus.

Em Brasília a Formação Perma-
nente integra a grade dos diferentes 
temas abordados nos encontros da 
CAD/DF e EDSL, e visa uma prepara-
ção continuada do diácono (com a par-
ticipação da esposa), de acordo  com o 
Diretório dos Sacramentos e o Magis-

tério da Igreja. Tudo sob a orientação 
do arcebispo, cardeal Sergio da Rocha 
e o acompanhamento do bispo auxiliar 
e Referencial para os diáconos, dom 
José Aparecido.

Família Diaconal de Goiânia 
em momento de oração e partilha

Pe. Caio Biacchi e diáconos
revisam Rito das Celebrações

O secretário da CAD/Goiânia diác. Mauro Aparecido ressalta a importância da participação no 19º Encontro Regional e mostra a Dom Levi notícias do InFOCO

Diác. Ramon e seus companheiros lendo o InFOCO
Diác. Hermes (tesoureiro), diác. Carlos Brito 

(presidente) e o secretário diác. Mauro Aparecido Dom Levi Bonatto conduz a oração no inicio da reunião

Pe. Caio Biacchi é vigário da paróquia N. Senhora 
Aparecida em Samambaia e Cerimoniário da 

Arquidiocese de Brasília.

É grande a participação nos Encontros de 
Formação Permanente... que começam sempre 

às 7h30 com a meditação do Santo Terço.

Presidente da CAD-DF diác. PC com a esposa Edna

Sempre com a participação e 
orientação do bispo auxiliar de 
Goiânia e Referencial dos Diáco-

nos, dom Levi Bonatto, os diáconos da 
arquidiocese de Goiânia tem realizado 
encontros de oração e partilha com as 
famílias.
O presidente da Comissão Arquidioce-
sana dos Diáconos, diác. Carlos Brito 
disse que “esses encontros acontecem 
como forma de aumentar a comunhão 
entre os diáconos. É um momento im-

portante para nós e nossas famílias. 
Além da oração e de um tema esco-
lhido e abordado por dom Levi, nós 
lemos as notícias da arquidiocese e 
das outras dioceses do Centro-Oeste 
e, geralmente, ao final, saboreamos 
uma deliciosa comida da gastronomia 
goiana, preparada pelas esposas dos 
diáconos”. 

O diác. Ramon Curado, secretário 
da Comissão Regional dos Diáconos-
-CRD/CO afirmou que no último en-

contro foi distribuído o jornal InFO-
CO e nós “tivemos conhecimento de 
tudo que acontece no regional”. 

Indagado se o Restaurante Tem-
pero da Marlene, de propriedade do 
casal Brito/Marlene tem alguma influ-
ência na escolha das iguarias servidas 
nos encontros de formação ou de con-
fraternização, o diác. Carlos Brito ga-
rantiu que “somente quando a maioria 
solicita é que o Tempero da Marlene 
atende à comunidade diaconal”.

CAD/DF e EDSL
PROGRAMAÇÃO

De 03 a 05 de agosto - 19º En-
contro Regional dos Diáconos 
do Centro-Oeste, em São Luís de 
Montes Belos;
Dia 09 de agosto, às 20h – Missa 
solene do diácono (todos com a fa-
mília);
Dia 10 de agosto – Dia do Diáco-
no - Missas nas respectivas paró-
quias;
DIA 11 DE AGOSTO - A partir das 
7h30, Encontro Mensal de Forma-
ção Permanente e ELEIÇÃO DA 
CAD;
De 07 a 09 de setembro – Retiro 
canônico dos diáconos e famílias;

Esses momentos proporcio-
nam a alegria do reencontro, da 
convivência com orações e partilha 
da Família Diaconal de Brasília.FORMAÇÃO PERMANENTE

 Diác. Carlos Brito convida e acompanha dom Levi Bonatto 
para saborear com a Família Diaconal a tradicional e deliciosa 

Galinhada Goiana.
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Encontro em São Luís vai debater
Espiritualidade Conjugal e Familiar
Obispo da diocese de São Luís 

de Montes Belos dom Car-
melo Scampa participou da 

reunião dos diretores da Comissão Re-
gional dos Diáconos-CRD/CO e alguns 
diáconos da sua diocese, no dia 10 de 
maio/18 no Centro de Treinamento de 
Liderança. 

Trataram da preparação do 19º 
Encontro Regional dos Diáconos, 
com a participação das esposas e dos 
candidatos, que acontecerá nos dias 
três a cinco de agosto, na Casa São 
Paulo, Chácara Sant’Ana em São Luís.

Dom Waldemar Passini bispo da 
diocese de Luziânia e Referencial dos 
Diáconos do Centro-Oeste vai assesso-
rar o encontro, cujo tema é Espiritua-
lidade Conjugal e Familiar e o lema 
“Vivei no amor” (cf Ef 5,2). 

Ficou acertado que a Missa de 
abertura do encontro na sexta-feira, 
3, será na Casa São Paulo e a Missa de 
encerramento será com a comunidade 
local,  na catedral São Luís Gonzaga, 
no domingo, 5 de agosto, às 9h. Em 
seguida, será empossada a nova dire-
toria da CRD-CO.

IDENTIDADE E MISSÃO
Indagado sobre a atuação dos diá-

conos nas diversas paróquias dos mui-
tos municípios da diocese, dom Carme-
lo disse: “É preciso que o próprio diáco-
no tenha consciência da sua Identidade 
e da sua Missão, o Ser diaconal. Ele pre-
cisa ser Luz, Sal e Fermento em todos 
os lugares, inclusive, nos assuntos so-
ciais, econômicos e políticos”, afirmou.

Nas palavras de dom Carmelo, o 
diácono permanente é a presença da 
Igreja nas comunidades. Ele é a pre-
sença aonde o bispo, o padre não pode 
ir. O diácono – acrescentou – “não é 
um mini padre, mas também não é um 
super leigo. Ele é diácono. E deve ocu-
par os novos areópagos em todas as 
fronteiras”. 

Presença – Participaram da reu-
nião no Centro de Treinamento de 
Líderes, os diáconos José Eustáquio, 
Valdir, Carlos Alberto, Rosilei e To-
nhão de Edilândia; e o Ecônomo da 
diocese Divino Custódio. De Brasília, 
os diáconos Manoel Damasceno e Joa-
quim Cazé, presidente e vice-presiden-
te da CRD-CO.

Pascom

Centro-Oeste participa de Encontro Nacional
Comunicação e Igreja. Este 

foi o tema do 6º Encontro Na-
cional da Pastoral da Comuni-

cação (Pascom), realizado em Apare-
cida/SP de 19 a 22 de julho. Bispos 
referenciais e coordenadores dos 18 
regionais da CNBB responsáveis pela 
Pastoral da Comunicação (Pascom) 
estiveram reunidos no auditório 
dom Hélder Câmara, do Hotel Rai-
nha do Brasil. 

O arcebispo de Dimantina (MG) e 
presidente da Comissão Episcopal Pas-
toral para a Comunicação, Dom Darci 
José Nicioli coordenou o encontrou.

Na sexta-feira, 20, Dom Mes-
sias dos Reis Silveira, bispo diocesa-
no de Uruaçu e presidente do Regio-
nal Centro-Oeste da CNBB presidiu 
missa no encontro. Em sua homilia 
ele afirmou que é fundamental aos 
agentes de Pastoral da Comunicação 

sempre ter o foco de levar Jesus pe-
los meios de comunicação; comuni-
car a partir de Deus. Ele enfatizou 

também a importância do comuni-
cador católico não apenas falar de 
Deus, mas a partir de Deus, compar-
tilhando uma experiência pessoal de 
vivência da fé. 

Ir. Diego Joaquim, coordena-
dor da Pascom do regional Centro-
-Oeste, apresentou um painel sobre 
a importância do rádio para a evan-
gelização e a promoção da cidadania.

Em Aparecida foram eleitos os 
primeiros agentes a coordenar na-
cionalmente a Pascom. O coordena-
dor nacional foi o Marcus Tulius, da 
Arquidiocese de Vitória (ES). A se-
cretária nacional da Pascom é Patrí-
cia Luz, da arquidiocese de Salvador.

Presença – Participaram do 
evento representantes das dioce-
ses de Uruaçu, Anápolis, Formosa, 
Goiânia, Brasília e do Ordinariado 
Militar do Brasil.             Fonte: CNBB/CO

Dom Messias, bispo diocesano de Uruaçu

Dom Carmelo Scampa participou da última reunião preparatoria para o 19º Encontro Regional Casa de Formação São Paulo

Diáconos Rosilei, Tonhão de Edilândia; Ecônomo da diocese Divino Custódio, diáconos Manoel Damasceno(DF), 
Carlos Alberto, Valdir, José Eustáquio, e Joaquim Cazé(DF)

Eleita no dia dois de agosto de 
2014 em Assembleia realiza-
da no Centro Pastoral dom 

Antônio, em Goiânia, e empossada 
na cidade de Gurupi (Tocantins) no 
dia 31 de agosto, no final do 1º En-
contro Interregional (Centro-Oeste 
e Norte 3),  o mandato da atual dire-
toria da Comissão Regional dos Diá-
conos do Centro-Oeste-CRD/CO ter-
mina sábado, dia 04 de gosto/2018, 
quando será realizada a eleição para 
gestão 2018-2022. 

A Eleição faz parte da progra-
mação do Encontro em São Luís de 
Montes Belos/GO. A posse da nova 
diretoria se dará no domingo, dia 5 
de agosto, na Missa de Encerramen-
to do 19º Encontro Regional dos 
Diáconos, às 9h, na Catedral São 
Luiz Gonzaga.

A diretoria atual é for-
mada pelos diáconos: Manoel 
Damasceno(DF), presidente; Joa-
quim Cazé(DF), Vice-presidente; 
Ramon Curado(Goiânia), Secretário 

e Sérgio Novato(Goiânia), segundo 
secretário; José Batista (Zezinho) de 
Souza Filho(Anápolis), Tesoureiro e 
José Alvarenga(DF), segundo tesou-
reiro. Conselho Fiscal: diáconos Wa-
shington Ferreira da Silva, Francisco 
Eraldo de Oliveira e Jones Batista 
de Araújo, todos da arquidiocese de 
Brasília. E como suplentes do Con-
selho Fiscal: diáconos Nário Mota 
de Almeida(Anápolis), Weider Car-
doso da Silva(Goiânia) e Elias Nunes 
Sobrinho(Anápolis).

DIÁCONO, IMAGEM DE CRISTO SERVO

Dom MESSIAS
BISPO DA DIOCESE DE URUAÇU 

E PRESIDENTE DA CNBB/CO

DIÁCONO, IMAGEM DE CRISTO SERVO

ELEIÇÃO 
NA CRD/CO
04.08.2018
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19º Encontro (19º ERD). 
São Luís de Montes Be-

los/GO, 03 a 05 de agosto de 2018. 
Local: Casa de Formação São Paulo. 
Tema: Espiritualidade conjugal e 
familiar. Lema: “Vivei no amor” 
(Ef 5,2).  Assessores: Dom Waldemar 
Passini e Dom Carmelo Scampa.

Encontros reúnem as Comunidades Diaconais do Centro-Oeste

16º Encontro Regional dos 
Diáconos, Candidatos 

e Esposas (16º ERD). Brasília/DF, 
28 a 30 de agosto de 2015. Local: Chá-
cara Divino Paraíso. Tema: A missão 
do Diácono na Igreja e na Socieda-
de. Lema: “Eu vim para servir” (Mt 
10,45). Assessores: Dom Sergio da 
Rocha, Dom Waldemar Passini e dom 
José Aparecido.

17º Encontro (17º ERD). 
Anápolis/GO, 26 a 28 

de agosto de 2016. Local: Mosteiro 
da Santa Cruz. Tema: Diaconia, ex-
pressão da misericórdia de Deus. 
Momento Especial com as esposas: 
Maria, a Mãe da misericórdia. As-
sessores: Dom João Wilk, dom José 
Aparecido e o padre Edmilson Luiz de 
Almeida, Referencial dos diáconos na 
diocese de Anápolis.

18º Encontro (18º ERD). 
Uruaçu/GO, 18 a 20 

de agosto de 2017. Local: Centro 
de Treinamento de Liderança, Semi-
nário São José.  Tema: As comuni-
dades diaconais e a inspiração de 
Maria. Lema: “Perseveravam na 
oração com Maria” (Cf. At 1,14). 
Assessores: Dom Waldemar Passini e 
Dom Messias dos Reis Silveira.

O bispo de São Luís de Mon-
tes Belos dom Carmelo Scampa 
(na foto com os diáconos Da-
masceno e Carlos Alberto) par-
ticipou da última reunião prepa-
ratória do 19º Encontro Regio-
nal dos Diáconos. 

Anápolis 2016

Brasília 2015

Uruaçu 2017

São Luís de Montes Belos 2018
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Durante quatro anos, tudo ou quase tudo, que 
aconteceu nas dioceses do Regional Centro-Oes-

te e os fatos mais importantes da gestão da CRD-CO - 
agosto de 2014-2018 - foram registrados nas páginas 
do Jornal InFOCO. Alguns acontecimentos receberam 
destaque, outros apenas o registro, mas tudo ou qua-

se tudo, foi divulgado. Aproveitamos para publicar as 
Capas das 12 edições do Informativo da Comissão 
Regional dos Diáconos do Centro-Oeste-CRD/CO 
nesse período. Agradecemos o apoio e a colaboração 
de todos que nos ajudaram nessa missão. 
CRD-CO gestão 2014-2018

Registro da CRD-CO gestão 2014/2018 
nas páginas do jornal  InFOCO

Os diáconos José Batista (Zezi-
nho, tesoureiro da CRD-CO) e  Ali-
siano Rodrigues Santos da diocese 
de Anápolis celebraram 25 anos de 
ordenação diaconal. O Jubileu de 
Prata teve Missa solene na igreja da 
Imaculada Conceição, da Paróquia 
São Francisco de Assis.

Jubileu de Prata

Os diáconos da diocese de Aná-
polis elegeram no mês de junho 

o diác. Nário Mota de Almeida pre-
sidente da Comissão Diocesana de 
Diáconos – CDD. A diocese tem 25 
diáconos. Dom João Wilk, bispo dio-
cesano homologou a nova diretoria 
que tem a seguinte composição: 

Presidente: 
NÁRIO Mota de Almeida 

Vice-presidente:
URSULINO Miguel 

Secretário:
DANIEL de Jesus da Silva

Tesoureiro:
JOÃO BATISTA

Diáconos de Anápolis elegem 
Nário presidente da CDD

Brasília terá Encontro de Música Litúrgica
Em parceria com a Arquidiocese 

de Brasília, o Projeto Levi e a 
Paróquia São Paulo Apósto-

lo, do Guará I, promovem o “Encon-
tro de Música Litúrgica”,  nos dias 
um e dois de setembro. Com a temáti-
ca inspiradora e reflexiva: “Queres ver 
em que eu creio, venha à Igreja ouvir 
o que canto”, de Santo Agostinho, o 
intuito do encontro é fortalecer o ce-
nário de canto litúrgico das paróquias 
do Distrito Federal. 

O bispo auxiliar de Brasília, Dom 
Marcony Vinícius Ferreira, abordará a 
realidade do canto a serviço da litur-
gia em conferência. Além da partici-
pação dele, o evento será ministrado 
por três solistas do Coral Palestrina 
de Apucarana/PR, tradicional grupo 
de música litúrgica que já tem mais 

de 40 CDs gravados, sob a regência da 
Irmã Custódia Maria Cardoso.

 O encontro também visa forne-
cer instruções litúrgico-musicais e 
apresentar vasto repertório musical. 
A iniciativa conta em especial com a 
presença de cantores, instrumentis-
tas, regentes, animadores e grupos de 
liturgia. 

Entre os assuntos teóricos, in-
cluem-se: ministérios litúrgico-mu-
sicais, cantos que integram e consti-

tuem o rito, primazia da assembleia, 
participação do povo, diferenças en-
tre canto litúrgico e canto religioso e 
elementos do canto litúrgico. 

A taxa de inscrição é de R$ 25,00 
(1º lote válido até o dia 20/08), inclui 
a apostila – com abordagem teórica, 
partituras e cifras – crachá, certifica-
do de participação e lanches dos in-
tervalos.

INFORMAÇÕES:
Local: Paróquia São Paulo Apóstolo 
(Guará I/DF) - QE 07 Lote F – Área Especial

Contato: 
(61) 99925-0706 e 99629-8227

Apoio: 
Editora Paulus e Associação Nacional 

de Educação Católica do Brasil (ANEC)

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

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

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

Natural de 
Uberaba (MG), 
dom José Ronaldo 

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

Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste - CRD-CO | Ano XI nº 23  – Outubro de 2014

Esposas dos diáconos do Centro-Oeste 
terão encontro em Brasília

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

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

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

Dom Sérgio nomeia diáconos 
para Área Pastoral no DF

Esposas dos diáconos do Centro-
-Oeste estarão reunidas em 

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

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

Todos os diáconos e os candidatos 

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

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

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

Diáconos do Centro-Oeste dão Boas-Vindas aos novos bispos de Goiás
Pág. 7

Pág. 5
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Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO  Ano XI nº 24  Dezembro de 2014

Rubiataba ganhará Escola Diaconal
Dom Waldemar:

 De Goiânia
para Luziânia
O papa Francisco no-

meou no dia três de de-
zembro dom Waldemar 
Passini Dalbello, atual-
mente bispo auxiliar de 
Goiânia, como Bispo Co-
adjutor de Luziânia/GO, 
no Entorno do Distrito 
Federal. Pág. 6

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

O bispo da diocese de Rubiataba/Mozarlândia, 
dom Adair José Guimarães com os diáconos (foto) 
está trabalhando as estruturas da Escola Diaconal 
com objetivo de iniciar em 2015 os encontros de for-
mação do primeiro propedêutico para aspirantes ao 
Diaconado Permanente da história da diocese. Pág. 4
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Que neste Natal, o amor, 
a humildade e a paz 

estejam em seu coração, 
e que você possa acolher 
com alegria a Boa Notícia 
do nascimento do filho de 
Deus! Aquele que veio em 

nome do Senhor 
para nos salvar!

Que você e sua família 
tenham um Santo e 
Abençoado Natal!

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

Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO  Ano XII nº 25  Março de 2015Ano XII nº 25 Março de 2015

Dom Sérgio será o 
Assessor do Fórum 
das Pastorais Socias
A Coordenação das Pastorais 

Sociais do Regional Centro-
Oeste da CNBB anunciou para os 
dias 20 a 22 de março, no Seminário 
Frei Leopoldo, em Hidrolândia, 
a realização do Primeiro Fórum 
das Pastorais Sociais de 2015, com 
o tema: Compromisso Social da 
Igreja e Fortalecimento das Lutas 
pela Justiça.

O encontro terá a Assessoria de 
dom Sérgio da Rocha, Arcebispo 
Metropolitano de Brasília. Ele vai 
destacar a importância do “papel da 
Igreja na sociedade contemporânea”. 

No encerramento do Fórum 
será divulgada uma mensagem das 
Pastorais e Movimentos Sociais às 
Igrejas e à Sociedade.

Foto: Diác. DAMASCENO 6/07/2013

CF 2015 resgata documentos 
do Concílio Vaticano II

Veja convocação na página 9

Jesus disse: “Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, 
viverá” (Jo 11, 25).
As palavras de Jesus são o nosso consolo neste momento de dor. Agra-
decemos a Deus pelo empréstimo que nos fez do pai amoroso, esposo 
dedicado, exemplo de vida, luta e fortaleza. Agradecemos por ter exis-

tido e formado a família que somos hoje. Você partiu, mas em nos-
sos corações permanecerá a sua lembrança e eterna saudade. 

Temos a certeza de que você foi acolhido nos braços do Pai.
Diác. José Marreto

29/09/1925 17/02/2015

DIÁCONOS EM MISSÃO

O diác. Antônio B. Matos, de Goi-
ânia, entre os diáconos Nelson 

de Jesus e Nériton participou da 
missão em Araguapaz. Pág.11

O Núncio Apostólico no Brasil, Dom 
Giovanni D’Aniello tem prestigiado  

a Igreja do Centro-Oeste. Ele esteve, 
entre outras cidades, em Anápolis onde 
visitou paróquias e obras sociais, e no 
mês de janeiro, em Itumbiara, onde deu 
posse a Dom Fernando Brochini, novo 
bispo daquela importante diocese. Dom 
Giovanni D’Aniello disse que estava 
alegre e satisfeito pela grande acolhida da 
população ao seu novo Pastor.

O Bispo Auxiliar de Brasília e 
Secretário Geral da CNBB, 

dom Leonardo Ulrich Steiner 
(foto) presidiu a solenidade de 
abertura nacional da Campanha da 
Fraternidade 2015, Quarta-feira de 
Cinzas, 18 de fevereiro, às 10h45, na 

sede da CNBB. 
Segundo dom Leonardo, o 

objetivo da CF 2015 é “aprofundar, 
a partir do Evangelho, o diálogo 
e a colaboração entre a Igreja e a 
Sociedade, propostos pelo Concílio 
Ecumênico Vaticano II. Pág. 6/7

Jesus disse: “Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, 
viverá” (Jo 11, 25).
As palavras de Jesus são o nosso consolo neste momento de dor. Agra-
decemos a Deus pelo empréstimo que nos fez do pai amoroso, esposo 
dedicado, exemplo de vida, luta e fortaleza. Agradecemos por ter exis-

tido e formado a família que somos hoje. Você partiu, mas em nos-
sos corações permanecerá a sua lembrança e eterna saudade. 

Temos a certeza de que você foi acolhido nos braços do Pai.

Jesus disse: “Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, 
viverá” (Jo 11, 25).
As palavras de Jesus são o nosso consolo neste momento de dor. Agra-
decemos a Deus pelo empréstimo que nos fez do pai amoroso, esposo 
dedicado, exemplo de vida, luta e fortaleza. Agradecemos por ter exis-

tido e formado a família que somos hoje. Você partiu, mas em nos-
sos corações permanecerá a sua lembrança e eterna saudade. 

Temos a certeza de que você foi acolhido nos braços do Pai.

Morreu em Anápolis, o diác. José Marreto

Fotos: Diác. DAMASCENO

Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO � Ano XII nº 26 � Agosto de 2015

Encontro vai reunir em Brasília:
DIÁCONOS

ESPOSAS

CANDIDATOS

Diáconos, esposas e candidatos estarão 
reunidos em Brasília nos dias 28 a 30 de 

Agosto/2015, no XVI Encontro Regional da 
Família Diaconal do Centro-Oeste. Com o tema: 
A Missão do Diácono na Igreja e na Sociedade, e 
o lema: “Eu Vim para Servir”. (Mc 10, 45)

50 Anos da Restauração 
do Diaconado Permanente 
pelo Concílio Vaticano II.
Lei artigo de Dom Pedro Brito 

nas páginas 4 e 5

BRASÍLIA
Programação anual valoriza 

Formação Permanente, 
Retiro e Convivências com 
os diáconos e suas famílias

Páginas 6 e 7

Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO � Ano XII nº 27 � Outubro de 2015

Centro-Oeste 
ganha mais 
12 diáconos
O arcebispo metropolitano 
de Goiânia, dom Washington 
Cruz ordenou 12 diáconos 
permanentes no dia 14 de 
setembro na Paróquia Santa 
Cruz em Aparecida de 
Goiânia. Pág. 4

Encontro Regional em 2016  
será em Anápolis

Em 30 de agosto/2015, último dia 
do 16º Encontro Regional dos 

Diáconos em Brasília (foto), ficou 
decidido que o próximo Encontro 
da Família Diaconal do Centro-
Oeste, será realizado nos dias 26, 27 
e 28 de agosto de 2016 na Diocese de 
Anápolis. Pág. 9

IPAMERI - Clero apoia dom Gulherme e aprova, por unanimidade, 
criação da Escola Diaconal na Diocese. Pág. 5

RUBIATABA/MozARlânDIA - Começa 
comemorações pelos 50 anos de 

criação da Prelazia-Diocese. Pág. 3

O Centro Internacional de Diáconos 
(CID), com sede na Alemanha, organiza 
as comemorações do Jubileu de Ouro da 
Restauração do Diaconado Permanente, 
pelo Concílio Vaticano II (1965/2015) 
em Roma nos dias 21 a 25 de outubro de 
2015. Nesse período, alguns diáconos do 
Centro-Oeste estarão em peregrinação nas 
cidades de Fátima, Roma, Assis e Cássia.

Foto: Diác. Damasceno

Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO � Ano XII nº 28 � Maio de 2016

Reunião do Conselho 
Consultivo (CND)

XIV Encontro Nacional de 
Formadores e Diretores de 

Escolas Diaconais

Dom Pedro Brito Guimarães, 
arcebispo de Palmas/TO, 

anfitrião do Encontro

Dias 30 de maio a 02 de junho de 2016  
Temas: O diaconado na América Latina; A 
realidade eclesial; O desafio   da formação; 
Perspectivas e desafios para o diaconado.

Local dos dois eventos: 
Comunidade Sementes do Verbo

Loteamento Área Verde de Palmas
Lote 09A, Rodovia TO 050, Km 1 

Palmas/TO (Atrás do Dertins).

Dias 02 a 04 de junho de 2016

Ordenações diaconais 
em todo o Centro-Oeste

A Igreja do Centro-Oeste tem vivido mo-
mentos de alegria com o surgimento 

de vocações diaconais em todas as dioceses. 
Comprova-se pelo fato de que nas 13 dioce-
ses existem escolas diaconais. E as ordena-
ções não param de acontecer. O arcebispo de 
Goiânia, dom Washington Cruz, ordenou no 
dia 26 de dezembro/2015 três diáconos. No 
dia 12 de março deste ano, dom Ronaldo or-
denou Francisco Donizetti como o primeiro 
diácono da diocese de Formosa. No dia 02 
de abril/2016, o Arcebispo Militar do Bra-
sil, dom Fernando Guimarães, ordenou em 
Brasília mais 10 diáconos permanente para o 
OMB. Em São Luís de Montes Belos, o bis-
po diocesano dom Carmelo Scampa marcou 

para os meses de agosto e setembro, a orde-
nação de 10 diáconos. Importante: os candi-
datos serão ordenados nas suas paróquias. 
Em Itumbiara também estão previstas or-
denações para este ano. Na diocese de Uru-
açu, dom Messias admitiu 23 candidatos às 
Ordens Sagradas. Novas Escolas Diaconais 
foram criadas nas dioceses de Ipameri, Ru-
biataba/Mozarlândia e Formosa. Noutras 
dioceses as escolas diaconais estão sendo re-
estruturadas, como Luziânia e Jataí.

A Comissão Regional dos Diáconos 
do Centro-Oeste (CRD/CO) tem colabo-
rado na criação de escolas e na formação 
dos aspirantes no Propedêutico em todas 
as dioceses.

O papa Francisco nomeou 
no dia 11 deste mês, 

Pe. Moacir Silva Arantes 
bispo auxiliar da arquidio-
cese de Goiânia (GO),  aten-
dendo solicitação de dom  
Washington Cruz. Natural 
de Itapecerica (MG), padre 
Moacir é membro do clero 
da diocese de Divinópolis 
(MG); era assessor nacional 
da Comissão Episcopal Pas-
toral para a Vida e a Família da CNBB.

A Comissão Regional dos Diáco-
nos do Centro-Oeste, CRD/CO cum-
primenta o Mons. Moacir e pede a Deus 
bênçãos e graças para o seu episcopado.

Papa nomeia Pe. Moacir 
bispo auxiliar de Goiânia

Dom Fernando Guimarães, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil; dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia e dom Levi, bispo auxiliar de 
Goiânia; e Francisco Donizetti, ordenado por dom Ronaldo como o primeiro diácono da Diocese de Formosa/GO.

A Família Diaconal do Centro-Oeste vai se reunir no Mosteiro da Santa Cruz, em 
Anápolis, nos dias 26 a 28 de agosto de 2016, no 17ª Encontro Regional dos Diáconos 

para refletir sobre o tema “Diaconia, expressão da misericórdia de Deus”.

Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO  Ano XII nº 29  Outubro de 2016

Cardeal
Sergio
da Rocha

A partir do dia 19 de 
novembro ele será o
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DIÁCONOS
Encontro Regional de 2017
será em Uruaçu, nos dias 
18, 19 e 20 de Agosto.
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informativo da Comissão Regional dos diáconos do Centro-oeste – CRd-Co  ano Xiii nº 30  dezembro de 2016

diáconos 
para o serviço 
da Caridade, 

Palavra e liturgia

Caderno Especial
Cardinalato de dom Sérgio

CNBB recebe prêmio de 
Solidariedade da Cáritas

Pág. 5

Pág. 6 a 12

Pág. 4

2017 - Encontro Regional da Família diaconal do Centro-oeste 
será em Uruaçu/Go, nos dias 18, 19 e 20 de agosto.
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Dom Antônio Fernando Brochini ordena 
13 diáconos permanentes em Itumbiara

Foto: diác. damasCeno

CNBB recebe prêmio de 
Solidariedade da Cáritas
CNBB recebe prêmio de 
Solidariedade da Cáritas

Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO � Ano XIII nº 31 � Maio de 2017
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O tema e o lema do 18º Encontro Regional da 
Família Diaconal do Centro-Oeste estão em 
consonância com o Ano Nacional Mariano. 
Encontro será em Uruaçu nos dias 18 a 20 de 
agosto/17.  Pág. 6/7

Pág. 4/5 

Diác. Brito é o novo 
presidente da  
CAD/Goiânia.
Pág. 3

Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO � Ano XIV nº 32 � Outubro de 2017

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

Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste/CRD-CO � Ano XIV nº 33 � Abril de 2018

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

Dom Waldemar bispo de Luziânia e Referencial dos DiáconosDom Carmelo Scampa bispo de São Luís de Montes Belos

O Terço em Família

ESPIRITUALIDADE
conjugal e familiar

H á duas décadas as famílias 
Medeiros/Damasceno/Mar-
ques/Araújo e Lucena reú-

nem-se no primeiro sábado de cada 
mês para a meditação do santo Terço 
em Família e a recitação do Ofício de 
Nossa Senhora. 

Coube à matriarca da família Me-
deiros, Alzira Adelzira de Araújo, 
no início do ano dois mil, a retomada 
da devoção.

No primeiro sábado de junho, o 
terço foi meditado na residência do 
casal Inês/Damasceno(foto), no Con-

domínio Rainha da Paz, no Park Way. 
Além dos familiares, a meditação con-
tou com a presença do Subsecretário 
de Pastoral e Assessor da CNBB, padre 
Deusmar Jesus, vários diáconos e ca-
sais do Terço dos Homens do Guará I. 

Pag. 12

O bispo da diocese de São Luís 
de Montes Belos, dom Carmelo 
Scampa acolhe nos dias três a cin-
co de agosto, na Casa São Paulo, 
os participantes do 19º Encontro da 
Família Diaconal do Centro-Oeste. 

Dom Waldemar Passini da dio-
cese de Luziânia e Bispo Referen-
cial dos Diáconos do Centro-Oes-
te vai assessorar o evento cujo 
tema é Espiritualidade conjugal e 
familiar, e o lema “Vivei no amor” 
(cf Ef 5,2).

Pág. 7

Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRD-CO � Ano XIV nº 34 � Agosto de 2018

CND REÚNE-SE EM GOIÂNIA – Diretores da Comissão Nacional dos Diáconos – CND - reúnem-se em Goiânia nos dias 31.07 a 02 de agosto 
em preparação à Assembleia Geral  que será realizada no mês de abril de 2019, no Centro Pastoral dom Fernando, em Goiânia



Comissão colaborou na criação de 
escolas diaconais em três dioceses

O Terço em Família
Há duas décadas as famí-

lias Medeiros/Damasceno/
Marques/Araújo e Lucena 

reúnem-se no primeiro sábado de 
cada mês para a meditação do santo 
Terço em Família e a recitação do 
Ofício de Nossa Senhora. É uma 
devoção antiga cultivada pelas fa-
mílias, especialmente no interior do 
País, destacando-se as comunidades 
do sertão nordestino. 

Coube à matriarca da família Me-
deiros, Alzira Adelzira de Araújo, 

no início do ano dois mil, a retomada 
da devoção. Dona Alzira conclamou 
a família a meditar o santo Terço e 
recitar o Ofício de Nossa Senhora. 
As famílias também proclamam e 
partilham o Evangelho do dia. 

No último dia dois, primeiro sá-
bado de junho, o terço foi meditado 
na residência do casal Inês/Damas-
ceno, no Condomínio Rainha da Paz, 
no Park Way. Além dos familiares, a 
meditação contou com a presença do 
Subsecretário de Pastoral e Assessor 

da CNBB, padre Deusmar Jesus, vá-
rios diáconos e casais do Terço dos 
Homens do Guará. 

A meditação, Encontro da Fa-
mília, começa às 11h e geralmente 
termina às 12h30 quando é servido 
um almoço. Uma verdadeira confra-
ternização que reúne os mais vivi-
dos, os jovens e as crianças das fa-
mílias em torno da oração e da pala-
vra de Deus. Em agosto a meditação 
será na casa de Gabriela, neta  de 
dona Alzira.

Edite/Cícero, Victor, Diác. Tadeu e a esposa 
Luci, Ana, o Mesce Luiz e o Pe. Deusmar

O Subsecretário de Pastoral e Assessor da CNBB, padre Deusmar Jesus participou da meditação e fez a reflexão do 
Evangelho proclamado e declarou: “Como é bonito ver uma família reunida, em oração, meditando a palavra de Deus”

O diác. Hamilton, com a filha Andrea e a 
esposa Dalva; e os diác. PC e Alvarenga

Inês/Damasceno, Expedite Araújo, Rita, 
Luzia e José de João Pessoa e Claudinha

Crianças Izabela, Allan, Helena e MiguelAs irmãs Rita e Luzia na gruta de FátimaFrancisco/Maria, Magnólia/Valdecir e Lúcia

A Comissão Regional dos Diáco-
nos do Centro-Oeste-CRD/CO a 

convite dos bispos colaborou na cria-
ção das escolas diaconais das dioce-
ses de Rubiataba/Mozarlândia (dom 

Adair), Ipameri (dom Guilherme) e 
Formosa, dom Ronaldo). 

Animado pelas informações rece-
bidas dos diáconos da CRD-CO sobre 
o Ministério da Caridade, e consciente 

da importância da presença do Diáco-
no Permanente como formador e ani-
mador de comunidades, o Clero dessas 
dioceses aprovou a criação das escolas 
diaconais.

RUBIATABA/MOZARLÂNDIA
O Clero da diocese de Rubia-

taba/Mozarlândia apoiou, em sua 
Reunião Geral nos dias 24 a 26 de 
novembro de 2014, a iniciativa de 
dom Adair José Guimarães de criar a 
Escola Diaconal. Oficialmente a Es-
cola Diaconal Santo Estevão foi cria-
da no dia 13 de março de 2016. Dom 
Adair apresentou em Rubiataba, os 
18 aspirantes com as suas esposas; e 
anunciou o monsenhor Vanildo Fer-
nandes da Mota como diretor da Es-
cola Diaconal Santo Estevão.

 IPAMERI
Dom Guilherme Antônio Werlang 

bispo de Ipameri reuniu no dia 9 de se-
tembro presbíteros, religiosas, religiosos 
e coordenadores de pastorais e movimen-

to no II Encontro Diocesano de 2015. 
Entre outros assuntos da pauta, a pro-
posta de criação de uma Escola Diaconal.

A convite de dom Guilherme os 
diáconos Manoel Damasceno presi-
dente da CRD-CO, Joaquim Cazé vice-

-presidente, e o diác. Clóvis Teixeira, 
Formador da CRD-CO, falaram sobre 
a vocação, a formação e o exercício do 
ministério diaconal. O clero de Ipame-
ri aprovou por unanimidade a criação 
da Escola Diaconal Santo Estevão

FORMOSA
A pedido de dom José Ronaldo, bispo de Formosa, 

a Comissão Regional dos Diáconos/CRD-CO participou 
da criação da Escola Diaconal São José, em 2015. O Pro-
pedêutico começou no dia 21 de fevereiro de 2016. Dom 
Ronaldo presidiu Missa solene na Catedral e acolheu os 
aspirantes ao diaconado e suas famílias.

Pela CRD-CO, os diáconos Manoel Damasceno, Joa-
quim Cazé, Paulo César Campos, Alvarenga e Clóvis Teixei-
ra (todos de Brasília) participaram da instalação do Prope-
dêutico e colaboraram com a diocese até julho de 2016.

Os diáconos Ademar e Ramon, de Goiânia; Clóvis/Irian, Alvarenga/Valdelice, 
Joaquim Cazé e Manoel Damasceno, de Brasília, participaram desses momentos

Os diáconos Damasceno, Clóvis, Cazé e PC colaboraram com dom Guilherme e e o padre João César, no iníco da escola diaconal Santo Estevão
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Padre Agustinho celebra nos 
10 anos do Terço dos Homens

Humildade tema do retiro
dos diáconos de Itumbiara

Aconteceu no Povoado dos An-
gicos, município de Buriti Ale-
gre, na Chácara Rancho, da 

família Ronan e Marilda nos dias 16 e 
17 de junho o II Retiro dos Diáconos 
da diocese de Itumbiara. Os partici-
pantes foram recebidos pelos diáconos 
Marcos Cândido e Siabadenes. 

O assessor do retiro foi o padre 
Ueslei Vaz que também é o Referencial 
dos diáconos da diocese de Itumbiara. 
O bispo diocesano dom Fernando Bro-
chini juntamente com o pároco da pa-
róquia da cidade de Buriti Alegre, Frei 
Paulo foram à Chácara Rancho. 

Dom Fernando motivou os di-
áconos em sua missão. Ele falou das 
dificuldades que enfrentam “todos 
aqueles que se colocam disponíveis 
para esse trabalho e que a dalmática 
que usamos não é uma roupa de gala, 
mas sim um avental para o serviço”. 

Os diáconos e alguns familiares 
participaram da santa Missa, rezaram 
a Liturgia das Horas, meditaram o ter-

ço além de momentos de total silêncio 
e meditação pessoal. 

Os temas abordados foram sobre 
fé, religião e crença. Mas o centro 
das reflexões ficou para a Humildade 
e relatam as 15 “doenças” ou “tenta-
ções” apontadas pelo Papa Francisco 
que são um perigo para qualquer cris-

tão, diocese, comunidade, congrega-
ção, paróquia ou movimento eclesial. 

Na sua abordagem, o padre Ueslei 
disse que “ser cristão é dar testemu-
nho da palavra de Deus. Ser místico é 
ser simples e humilde”. Ele apontou al-
guns questionamentos para a reflexão 
dos diáconos. (Colaboração do diác. Joãozinho)

Olançamento do livro Cami-
nhar, do poeta, jornalista  e 
diplomata Tarcísio Pádua, 

no Beirute, Asa Sul do Plano Piloto,  
restaurante onde os intelectuais, ar-
tistas e escritores marcam presença, 
foi um momento de verdadeiros  re-
encontros onde a cultura de Brasília 
se fez presente.

O livro Caminhar tem 244 pági-
nas de pura poesia, pérolas literárias 
e a gratidão do autor a Sobradinho, 
cidade satélite que o viu crescer. Tar-
císio, meu colega de bancos escolares, 
no Uniceub na passagem da década de 
1970 para os anos oitenta, fala de pai-
xão, amor e de vida no seu Caminhar.

Ousadia – O jornalista Antônio 
Décio de Carvalho leu a obra e escreveu: 
“Vejo nele a ‘Ousadia’, não somente em 

seus poemas, mas em suas mensagens e 
seus apelos, um simples e puro “Canto 

de amor” na vida e na humanidade, na 
busca incessante de “Amar”.

Caminhar com o poeta Tarcísio Pádua

No lançamento do livro, a presença do poeta e jornalista Byron de Quevedo, diácono 
Damasceno, Tarcísio e o seu compadre Wanderley, a produtora Dora Duarte e sua filha

Pedro e Everaldo dedicados violeiros do Terço

Pe. Agustinho Diretor Espiritual do T. dos Homens

Jorge Marques, Bezerra e Francisco, atuais 
Coordenadores do Terço

No dia 08 de abril o Terço dos 
Homens, da Paróquia São 
Paulo Apóstolo, Guará I, com-

pletou 10 anos de fundação. Meses 
depois da sua criação, o Pe. Agustinho 
Adriano Vidor, então vigário paroquial 
da São Paulo Apóstolo, assumiu a Di-
reção Espiritual do Grupo de Oração 
e Evangelização e permanece até hoje.

Para comemorar os 10 anos de 
fundação, a coordenação do Terço dos 
Homens comunicou ao pároco, padre 
Sérgio Murilo a intenção de convidar o 
Pe. Agustinho, hoje pároco da paróquia 
Cristo Redentor, em São Sebastião para 
celebrar a Missa com as famílias. Padre 
Sérgio que também sempre apoiou o 
Terço dos Homens aprovou a ideia e pa-
rabenizou a Coordenação do Terço pelo 
trabalho de evangelização na paróquia.

Jorge Marques, Bezerra e Francis-
co, atuais coordenadores do terço res-
saltaram “a importância da celebração 
de uma Missa, pelo Diretor Espiritual 
do movimento,  para coroar as come-
morações dos 10 anos de perseverança 
dos homens da comunidade na oração 
e meditação do santo terço”. 

Após a Santa Missa, uma foto para 
o registro da história do terço com o 
padre Agustinho, o diácono Damasce-
no e as famílias da comunidade.

Após a Santa Missa, uma foto para o registro da história do terço com o padre Agustinho, o diácono Damasceno e as famílias da comunidade

Muitos homens levaram suas famílias para a Missa dos 10 anos do Terço dos Homens
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Panorama

Famílias Sappi, Rezende, Medeiros e Damasceno  em  mais um aniversário da Izabela que 
recebe os parabéns dos primos Allan e Helena; da bisavó Nina e demais parentes e amigos

Padre Genuino Roman
50 anos de vida sacerdotal

O deputado Raimundo Ribeiro, autor do 
projeto,  entregou o título de Cidadão Honorário 

de Brasília ao Pe. Sérgio Murilo, pároco da 
Paróquia São Paulo Apóstolo, Guará I

O pároco da Paróquia Maria Auxiliadora em 
Arniqueira, Pe. Jomelito Ferreira de Melo 
celebrou Missa na Capela do Condomínio 

Rainha da Paz, no Park Way, casa da Mesce 
Maria Aparecida Mota Cavalcante

Ellen com Helena, Emanuel com Izabela e Melline, e Manoel com Allan. Agora, com a 
chegada de Elisa são quatro os netos da vovó Inês Damasceno. E dois netos dos avós 

José Carlos Sappi/Allen e Maria José/Jersen Batista

Obispo auxiliar de Belém do Pará, 
dom Irineu Roman, CSJ, presidiu a  

Missa solene no domingo, 22 de julho, na 
Paróquia São Paulo Apóstolo, Guará I/DF 
nas comemorações dos 50 anos de Or-
denação Sacerdotal do seu primo, padre 
Genuíno Roman, da Congregação de São 
José (Josefinos de Murialdo), comunida-
de do Guará.

Além da comunidade, participaram 
da celebração os primos padres Lídio Ro-
man, pároco da Paróquia Santa Rita de 
Cássia, Planaltina/DF e Nadir Poletto, 
Vigário Geral dos Josefinos de Murial-
do, e os confrades Aleixo Susin e Sérgio 
Murilo, da paróquia S.Paulo Apóstolo do 
Guará; e o Diác. Damasceno.


