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EDITORIAL
“Os discípulos foram a sós 

com Jesus, para um lugar deser-
to” (cf. Mc 6,32). A experiência 
de dedicar tempo para ficar com 
o Senhor e ser por Ele formado 
inspira a caminhada formativa 
em nossos seminários.

Os discípulos de Jesus não se 
isolaram, mas tiveram um tempo 
de preparação, de reflexão e de 
aprendizado com o Mestre. 
Neste Correio Vocacional tu 
encontrarás alguns elementos 
do itinerário formativo em 
nossos Seminários: o estudo, o 
discernimento, a vida comunitá-
ria, a espiritualidade. Verás, 
ainda, o que significa a Ordena-
ção Diaconal, com um texto dos 
nossos neo-diáconos Érick e 
Oséias.

Por fim, este Correio Vocacio-
nal marca o lançamento do 
Itinerário Formativo Presbiteral, 
que é apresentado por Dom 
Carlos, nosso Bispo. 

Obrigado por estares conosco 
pela oração, pela ajuda material 
e pelo interesse na vida de 
nossos Seminários!
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Deus estando no mundo, e deve 
equilibrar essas duas realidades. Na 
busca por esse equilíbrio, a filosofia 
faz-se instrumento importante.

Ao longo da história da filosofia, 
muitas pessoas buscaram a verdade. 
Verdade essa que ainda buscamos, 
sobretudo nesse período em que 
vivemos muitas instabilidades. Para 
nós, cristãos, a maior verdade é Cristo, 
que não podemos deixar em segundo 
plano. Assim, a formação filosófica 
faz-se importante no cultivo da verdade 
que capacita o futuro presbítero a dar 
veracidade à sua própria entrega de 
vida, fazendo-a por inteiro ao serviço do 
Reino de Deus.
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@odiel_andre
VOCAÇÃO EM PAUTA

A VERDADE 
DA VIDAna entregana entrega

A verdade na entrega da vida.................p. 3

Só se vê bem com o coração...................p.4

Amor: base da experiência de Deus.........p. 5

Vivência comunitária..............................p. 6

Rezar a vocação.....................................p. 7

Ordenação Diaconal...............................p. 8

Retrato vocacional...............................p. 10

Deus estando no mundo, e deve 
equilibrar essas duas realidades. Na 
busca por esse equilíbrio, a filosofia 
faz-se instrumento importante.

Ao longo da história da filosofia, 
muitas pessoas buscaram a verdade. 
Verdade essa que ainda buscamos, 
sobretudo nesse período em que 
vivemos muitas instabilidades. Para 
nós, cristãos, a maior verdade é Cristo, 
que não podemos deixar em segundo 
plano. Assim, a formação filosófica 
faz-se importante no cultivo da verdade 
que capacita o futuro presbítero a dar 
veracidade à sua própria entrega de 
vida, fazendo-a por inteiro ao serviço do 
Reino de Deus.

No seminário estudamos filosofia e 
teologia. Podemos questionar o motivo 
do estudo da filosofia. Por isso, tivemos 
a oportunidade de entender mais sobre 
essa matéria tão ampla, com o auxílio 
do Padre Paulo Cesar Nodari, da 
Diocese de Caxias do Sul, apoiados na 
leitura de documentos da Igreja que 
abordam o tema. O filósofo é aquele 
que sabe ensinar a arte do essencial, ou 
seja, compreende a vida na sua essên-
cia. Assim, também aquele que deseja 
ser um pastor para o Povo de Deus, 
deve saber viver a vida partindo de sua 
essência. Deve buscar as coisas de 
Deus sem deixar as coisas do mundo, 
pois o Padre é alguém que vive para 
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@wilian_lamperti
VOCAÇÃO EM PAUTA

Quando escutamos alguém nos chamar, prontamente atendemos, certo? Eis 
que, em algum momento da vida, Jesus também nos chama, mas para quê? Aliás, 
será que conseguimos escutar o chamado que Ele nos faz? E ainda, atendemos ao 
Seu chamado? Tenhamos na mente Samuel, a quem Deus chamou diversas vezes, 
mas ele custou para perceber que era do Senhor que vinha a voz. Hoje, no mundo, 
cada vez mais veloz, dificilmente nos permitimos um tempo a sós conosco 
mesmo. Geralmente, silenciar é 
uma tarefa desconfortável, quando 
tudo parece nos atrair.

Ainda assim, o Senhor sempre nos 
chama. Para quê? A verdadeira 
vocação é entrega, doação. Essa 
resposta ao chamado de Deus é 
pessoal e não pode ser um fardo. 
Cultivando uma sincera amizade com 
Jesus, será mais fácil descobrir a 
nossa vocação, pois o chamado 
não vem de um estranho, mas de um amigo. Isso faz diferença frente ao barulho 
que vivemos diariamente. E não tenhamos medo de ouvir essa voz, não tenhamos 
medo de entregar nossa vida. Evidente que, em alguns momentos, aparecem 
tribulações. Apesar disso, nunca nos esqueçamos das palavras de Jesus: “Vinde a 
mim e eu vos darei descanso, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve” Mt 11, 
28-30.

Tantas coisas nos são oferecidas hoje: dinheiro, prazeres, vida fácil... elas 
agradam nossos olhos de maneira impressionante. Mas nenhuma delas é capaz de 
nos completar, plenamente, por amor. Escutemos a voz do Cristo! Assim como o 
coração dos discípulos de Emaús arderam ao ouvir Jesus, permitamos que ele nos 
fale. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos.

Não é bom termos uma fé cega, que não sabe no que crê. É próprio do ser 
humano buscar conhecer, e, assim, se busca compreender. Com a vocação, sendo 
ela resposta ao chamado de Deus – leigo, consagrado, ordenado – é importante 
conhecer este Deus. Contudo, se o saber passa alheio à realidade, parece que se 
torna em vão. Isso também com a Teologia - estudo de Deus, pois, se ele não falar 
ao coração, não passa apenas de um mero exercício mental, não parece cumprir a 
sua função. Do mesmo modo, tudo em que se coloca amor para fazer acaba por ter 
um resultado melhor: lembremos nós, quando elogiamos a mãe ou a avó por ter 
feito um alimento delicioso, diz: “foi feito com amor”. Assim será com o que estuda-
mos de Deus, pois se a porta para que o estudo fale ao coração estiver aberta, ele 
poderá produzir efeitos traduzindo-se na prática cristã do dia-a-dia. 

O contexto em que estamos inseridos não pode passar alheio a tudo o que 
aprendemos e conhecemos de Deus, pois se em Cristo o Verbo assume a realidade 
humana com toda a sua fragilidade, assim também quem o quer conhecer de mais 
perto deve tê-lo na realidade, para que sua prática redentora e transformadora 
continue sempre mais ocorrendo. Portanto, apaixonar-se pelo estudo e pelo conhe-
cimento faz apaixonar-se também por Deus, que se faz presente em diversos sinais 
e que se é convidado a perceber e a ser testemunha, sempre através do amor, 
fundamental na vocação. 

Que esta vivência da pandemia possa ser momento para expressarmos o amor 
que temos pelos irmãos, que através deles possa ser expressa a nossa experiência 
de Deus que se traduz em nossa realidade. Que não seja um mero conhecimento 
que está contido no “Creio”, mas sim uma fé que não só crê no que se professa, 
mas que se traduz em obras. “Quem não ama não conheceu Deus, já que Deus é 
amor” (1Jo 4, 8), portanto, que seja um conhecer muito além de teórico, e assim, 
poderemos agir livremente, pois, como diz Santo Agostinho, “ama e faze o que 
queres”.  

Só se vê bem
COM O CORAÇÃO



@eduardo_cantelli
VOCAÇÃO EM PAUTA

Não é bom termos uma fé cega, que não sabe no que crê. É próprio do ser 
humano buscar conhecer, e, assim, se busca compreender. Com a vocação, sendo 
ela resposta ao chamado de Deus – leigo, consagrado, ordenado – é importante 
conhecer este Deus. Contudo, se o saber passa alheio à realidade, parece que se 
torna em vão. Isso também com a Teologia - estudo de Deus, pois, se ele não falar 
ao coração, não passa apenas de um mero exercício mental, não parece cumprir a 
sua função. Do mesmo modo, tudo em que se coloca amor para fazer acaba por ter 
um resultado melhor: lembremos nós, quando elogiamos a mãe ou a avó por ter 
feito um alimento delicioso, diz: “foi feito com amor”. Assim será com o que estuda-
mos de Deus, pois se a porta para que o estudo fale ao coração estiver aberta, ele 
poderá produzir efeitos traduzindo-se na prática cristã do dia-a-dia. 

O contexto em que estamos inseridos não pode passar alheio a tudo o que 
aprendemos e conhecemos de Deus, pois se em Cristo o Verbo assume a realidade 
humana com toda a sua fragilidade, assim também quem o quer conhecer de mais 
perto deve tê-lo na realidade, para que sua prática redentora e transformadora 
continue sempre mais ocorrendo. Portanto, apaixonar-se pelo estudo e pelo conhe-
cimento faz apaixonar-se também por Deus, que se faz presente em diversos sinais 
e que se é convidado a perceber e a ser testemunha, sempre através do amor, 
fundamental na vocação. 

Que esta vivência da pandemia possa ser momento para expressarmos o amor 
que temos pelos irmãos, que através deles possa ser expressa a nossa experiência 
de Deus que se traduz em nossa realidade. Que não seja um mero conhecimento 
que está contido no “Creio”, mas sim uma fé que não só crê no que se professa, 
mas que se traduz em obras. “Quem não ama não conheceu Deus, já que Deus é 
amor” (1Jo 4, 8), portanto, que seja um conhecer muito além de teórico, e assim, 
poderemos agir livremente, pois, como diz Santo Agostinho, “ama e faze o que 
queres”.  

O AMOR 
DE DEUS
como base da experiênciacomo base da experiência



@jows989
VOCAÇÃO EM PAUTA

Quando escutamos alguém nos chamar, prontamente atendemos, certo? Eis 
que, em algum momento da vida, Jesus também nos chama, mas para quê? Aliás, 
será que conseguimos escutar o chamado que Ele nos faz? E ainda, atendemos ao 
Seu chamado? Tenhamos na mente Samuel, a quem Deus chamou diversas vezes, 
mas ele custou para perceber que era do Senhor que vinha a voz. Hoje, no mundo, 
cada vez mais veloz, dificilmente nos permitimos um tempo a sós conosco 
mesmo. Geralmente, silenciar é 
uma tarefa desconfortável, quando 
tudo parece nos atrair.

Ainda assim, o Senhor sempre nos 
chama. Para quê? A verdadeira 
vocação é entrega, doação. Essa 
resposta ao chamado de Deus é 
pessoal e não pode ser um fardo. 
Cultivando uma sincera amizade com 
Jesus, será mais fácil descobrir a 
nossa vocação, pois o chamado 
não vem de um estranho, mas de um amigo. Isso faz diferença frente ao barulho 
que vivemos diariamente. E não tenhamos medo de ouvir essa voz, não tenhamos 
medo de entregar nossa vida. Evidente que, em alguns momentos, aparecem 
tribulações. Apesar disso, nunca nos esqueçamos das palavras de Jesus: “Vinde a 
mim e eu vos darei descanso, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve” Mt 11, 
28-30.

Tantas coisas nos são oferecidas hoje: dinheiro, prazeres, vida fácil... elas 
agradam nossos olhos de maneira impressionante. Mas nenhuma delas é capaz de 
nos completar, plenamente, por amor. Escutemos a voz do Cristo! Assim como o 
coração dos discípulos de Emaús arderam ao ouvir Jesus, permitamos que ele nos 
fale. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos.

Não é bom termos uma fé cega, que não sabe no que crê. É próprio do ser 
humano buscar conhecer, e, assim, se busca compreender. Com a vocação, sendo 
ela resposta ao chamado de Deus – leigo, consagrado, ordenado – é importante 
conhecer este Deus. Contudo, se o saber passa alheio à realidade, parece que se 
torna em vão. Isso também com a Teologia - estudo de Deus, pois, se ele não falar 
ao coração, não passa apenas de um mero exercício mental, não parece cumprir a 
sua função. Do mesmo modo, tudo em que se coloca amor para fazer acaba por ter 
um resultado melhor: lembremos nós, quando elogiamos a mãe ou a avó por ter 
feito um alimento delicioso, diz: “foi feito com amor”. Assim será com o que estuda-
mos de Deus, pois se a porta para que o estudo fale ao coração estiver aberta, ele 
poderá produzir efeitos traduzindo-se na prática cristã do dia-a-dia. 

O contexto em que estamos inseridos não pode passar alheio a tudo o que 
aprendemos e conhecemos de Deus, pois se em Cristo o Verbo assume a realidade 
humana com toda a sua fragilidade, assim também quem o quer conhecer de mais 
perto deve tê-lo na realidade, para que sua prática redentora e transformadora 
continue sempre mais ocorrendo. Portanto, apaixonar-se pelo estudo e pelo conhe-
cimento faz apaixonar-se também por Deus, que se faz presente em diversos sinais 
e que se é convidado a perceber e a ser testemunha, sempre através do amor, 
fundamental na vocação. 

Que esta vivência da pandemia possa ser momento para expressarmos o amor 
que temos pelos irmãos, que através deles possa ser expressa a nossa experiência 
de Deus que se traduz em nossa realidade. Que não seja um mero conhecimento 
que está contido no “Creio”, mas sim uma fé que não só crê no que se professa, 
mas que se traduz em obras. “Quem não ama não conheceu Deus, já que Deus é 
amor” (1Jo 4, 8), portanto, que seja um conhecer muito além de teórico, e assim, 
poderemos agir livremente, pois, como diz Santo Agostinho, “ama e faze o que 
queres”.  

VIVÊNCIAcomunitáriacomunitária
Um dos pilares na caminhada vocacional é a vida em comunidade. A vida em 

família é, também, uma forte experiência comunitária; igualmente a participação 
na paróquia é experiência de convívio fraterno. Contudo, são diferentes do estilo de 
vida comunitária no Seminário.  

Nos seminários, a convivência se aproxima da que temos com nossas famílias. 
No entanto, essa vivência é mais intensa. Em casa, nossos pais saem para 
trabalhar, nós saímos para ir à aula ou realizar qualquer outra atividade, mas nos 
encontramos com eles e estamos presente nas refeições, além dos sábados e 
domingos. Enquanto que nos seminários passamos grande parte do dia juntos. A 
vivência em comunidade passa a ser nas aulas e dentro da casa de formação.

Jovens desconhecidos passam a viver no mesmo lugar, pois, somos de vários 
lugares da diocese; cada um foi educado de uma forma, cresceu em um contexto, 
cultura e cidade. A vivência comunitária dentro das casas de formação se torna um 
grande aprendizado, fazendo com que cada formando aprenda a lidar com as 
singularidades dos outros e, também, com as suas.

Aos poucos, vamos nos conhecendo, formando uma família. E, como em toda 
família, há sempre aquelas particularidades, que no fim do dia acabam se 
reconciliando. Sempre ouvi que a família de cada seminarista é a família de todos; 
de fato, percebo isso. Jesus preparou seus discípulos em comunidade; nisso se 
inspira nossa formação.



@rafael.seminarista
VOCAÇÃO EM PAUTA

Não é bom termos uma fé cega, que não sabe no que crê. É próprio do ser 
humano buscar conhecer, e, assim, se busca compreender. Com a vocação, sendo 
ela resposta ao chamado de Deus – leigo, consagrado, ordenado – é importante 
conhecer este Deus. Contudo, se o saber passa alheio à realidade, parece que se 
torna em vão. Isso também com a Teologia - estudo de Deus, pois, se ele não falar 
ao coração, não passa apenas de um mero exercício mental, não parece cumprir a 
sua função. Do mesmo modo, tudo em que se coloca amor para fazer acaba por ter 
um resultado melhor: lembremos nós, quando elogiamos a mãe ou a avó por ter 
feito um alimento delicioso, diz: “foi feito com amor”. Assim será com o que estuda-
mos de Deus, pois se a porta para que o estudo fale ao coração estiver aberta, ele 
poderá produzir efeitos traduzindo-se na prática cristã do dia-a-dia. 

O contexto em que estamos inseridos não pode passar alheio a tudo o que 
aprendemos e conhecemos de Deus, pois se em Cristo o Verbo assume a realidade 
humana com toda a sua fragilidade, assim também quem o quer conhecer de mais 
perto deve tê-lo na realidade, para que sua prática redentora e transformadora 
continue sempre mais ocorrendo. Portanto, apaixonar-se pelo estudo e pelo conhe-
cimento faz apaixonar-se também por Deus, que se faz presente em diversos sinais 
e que se é convidado a perceber e a ser testemunha, sempre através do amor, 
fundamental na vocação. 

Que esta vivência da pandemia possa ser momento para expressarmos o amor 
que temos pelos irmãos, que através deles possa ser expressa a nossa experiência 
de Deus que se traduz em nossa realidade. Que não seja um mero conhecimento 
que está contido no “Creio”, mas sim uma fé que não só crê no que se professa, 
mas que se traduz em obras. “Quem não ama não conheceu Deus, já que Deus é 
amor” (1Jo 4, 8), portanto, que seja um conhecer muito além de teórico, e assim, 
poderemos agir livremente, pois, como diz Santo Agostinho, “ama e faze o que 
queres”.  

REZAR Avocaçãovocação
Por ocasião do 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa Francisco 

escreveu uma carta destinada a ti e a mim. Nela, recorda-nos que Deus escolhe 
pessoas comuns para realizar suas maravilhas, como São José. Nossos tempos, 
marcados por fragilidades e desafios, podem comprometer o sentido da vida 
pessoal, por isso, o papa nos propõe 3 palavras para ajudar na reflexão: sonho, 
serviço e �delidade.

O grande sonho humano é realizar-se. A realização se dá no amor, na 
doação. Ser é amar, ensina o Pontífice. Encontramos nos Evangelhos o sonho como 
um instrumento de Deus para dirigir-se à nossa intimidade e nos chamar à missão. 
Não há fé sem risco; por isso, movimentar-se no caminho da vontade de Deus é um 
grande ato de abandono, é como um sonho.

O serviço nos recorda que somos para os outros. José, no seu serviço, 
consagra sua verdadeira vocação. Tem uma personalidade firme e que não 
desanima, seja qual for o desafio que se lhe apresente. Foi a própria mão do Pai na 
vida de Jesus. Eis o que somos chamados a ser: guardiães uns dos outros e de 
nossa vocação. Uma vocação realizada se encontra num testemunho de cuidado 
atento e solícito pelas coisas do Senhor.

Uma das mais destacadas virtudes de São José é a sua fidelidade a 
Deus. Sabe que sua existência se constrói apenas sobre essa doação integral e 

diária. O convite a não temer é dirigido a nós também: para que nos 
esforcemos a incessantemente lhe doar a vida. Eis o segredo da alegria. 
Uma alegria diária e transparente que guarda o que conta: sua 
proximidade com Deus e com os irmãos. 

Nas palavras do Papa: “É a alegria que vos desejo a vós, irmãos 
e irmãs que generosamente �zestes de Deus o sonho da vida, 

para O servir nos irmãos e irmãs que vos estão con�ados, 
através duma �delidade que em si mesma já é testemunho, 
numa época marcada por escolhas passageiras e emoções 

que desaparecem sem gerar a alegria. São José, guardião das 
vocações, vos acompanhe com coração de pai!”

Um dos pilares na caminhada vocacional é a vida em comunidade. A vida em 
família é, também, uma forte experiência comunitária; igualmente a participação 
na paróquia é experiência de convívio fraterno. Contudo, são diferentes do estilo de 
vida comunitária no Seminário.  

Nos seminários, a convivência se aproxima da que temos com nossas famílias. 
No entanto, essa vivência é mais intensa. Em casa, nossos pais saem para 
trabalhar, nós saímos para ir à aula ou realizar qualquer outra atividade, mas nos 
encontramos com eles e estamos presente nas refeições, além dos sábados e 
domingos. Enquanto que nos seminários passamos grande parte do dia juntos. A 
vivência em comunidade passa a ser nas aulas e dentro da casa de formação.

Jovens desconhecidos passam a viver no mesmo lugar, pois, somos de vários 
lugares da diocese; cada um foi educado de uma forma, cresceu em um contexto, 
cultura e cidade. A vivência comunitária dentro das casas de formação se torna um 
grande aprendizado, fazendo com que cada formando aprenda a lidar com as 
singularidades dos outros e, também, com as suas.

Aos poucos, vamos nos conhecendo, formando uma família. E, como em toda 
família, há sempre aquelas particularidades, que no fim do dia acabam se 
reconciliando. Sempre ouvi que a família de cada seminarista é a família de todos; 
de fato, percebo isso. Jesus preparou seus discípulos em comunidade; nisso se 
inspira nossa formação.



@ssjoaomariavianney
VOCAÇÃO EM PAUTA

Os seminaristas do Ensino Médio iniciaram o Ano Formativo 2021 em março, 
com o retorno ao Seminário em Bom Princípio. Com o ingresso de um novo 
seminarista (Leonardo) e com a nomeação de um novo Orientador Espiritual (Pe. 
Adilson), queremos apresentar a comunidade. Você pode identificar cada um na 
foto. As informações correspondem com a foto, da esquerda para direita.

COMUNIDADECOMUNIDADESão João Maria VianneySão João Maria VianneySão João Maria Vianney

Pe. Augusto, Pe. Blásio Henz, Dom Carlos, Pe. Adilson, Pe. Gabriel;
Leonardo, Eduardo, Kaique, Gustavo, Kauã, Elias.

Pe. Augusto, Pe. Blásio Henz, Dom Carlos, Pe. Adilson, Pe. Gabriel;
Leonardo, Eduardo, Kaique, Gustavo, Kauã, Elias.

Acompanhe as atividades do nosso seminário pelas nossas redes sociais:
Instagram: @ssjoaomariavianney | Facebook: @seminariomenorsjmvbp

Missas transmitidas nas Terças-feiras, às 18h30min. Reze conosco por todas as vocações!



@seminario_propedeutico
VOCAÇÃO EM PAUTA

Os seminaristas do Ensino Médio iniciaram o Ano Formativo 2021 em março, 
com o retorno ao Seminário em Bom Princípio. Com o ingresso de um novo 
seminarista (Leonardo) e com a nomeação de um novo Orientador Espiritual (Pe. 
Adilson), queremos apresentar a comunidade. Você pode identificar cada um na 
foto. As informações correspondem com a foto, da esquerda para direita.

 A palavra propedêutico se origina do grego 
e significa uma introdução, preparação. 
Assim como as etapas do Discipulado e da 

Configuração, essa é uma etapa formativa. Ela 
prepara para o Seminário Maior, onde se dá o 

estudo formal da Filosofia e da Teologia. É 
essencial a todos que são candidatos ao ministério 

presbiteral.
 Durante o ano estudamos o Catecismo da Igreja 

Católica, temos aulas de Língua Portuguesa, comunicação, música, 
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seminarista é marcada pela vida em comunidade, seja em momentos de oração, 
confraternização, refeição e até durante visitas às Paróquias de origem e demais 
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propedêutico?PROPEDÊUTICO?



VOCAÇÃO EM PAUTA

ORDENAÇÃO 
DIACONAL

Talvez você já tenha participado de alguma Celebração Litúrgica em que um ou 
mais seminaristas receberam o Sacramento da Ordem; pode ser, também, que 
você tenha presenciado este dia como se fosse a formatura de alguém ou como 
se o Rito de Ordenação fosse apenas resultado da conquista de algumas pessoas. 
Neste texto, nós queremos aprofundar mais sobre o Rito de Ordenação Diaconal 
e o ministério do Diácono, que este ano vamos poder vivenciar em nossa Diocese.

O Sacramento da Ordem é um dos 
sete Sacramentos 

instituídos por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, no 
qual a Igreja escolhe 
um homem que recebe 
a graça sacramental e o 

poder espiritual de 
cumprir uma missão 

específica. Embora sendo um 
só Sacramento, abrange três graus diferentes: o diaconado (Diácono), o 
presbiterado ou sacerdócio (Padre) e o episcopado (Bispo). O Bispo, como 
sucessor dos Apóstolos, tem a plenitude do Sacramento da Ordem; os Padres, em 
comunhão com o Bispo, ajudam no pastoreio e edificação do povo de Deus em um 
determinado lugar; e os Diáconos, em comunhão com o Bispo e os Padres, 
exercem a função de servir.

Na Igreja Católica, o serviço é um sacramento; pois na origem da palavra 
“diaconado” (do grego diakonein) está o verbo servir. O Diácono serve, ao mesmo 
tempo, a Cristo Senhor e à Igreja. Também Cristo se fez diácono, ou seja, servidor 
de todos (cf. Mc 10,45). O mesmo ministério já se encontra no período apostólico 
da Igreja, quando os Doze Apóstolos, depois da Ascensão de Jesus aos céus, 
ordenam sete diáconos para auxiliar nas necessidades da época (cf. At 6,1-6). 

que rito é esse e o que faz um diáconoque rito é esse e o que faz um diácono

Entre os sete primeiros Diáconos da Igreja está Santo Estêvão, o primeiro mártir 
cristão.

O ofício do Diácono consiste em: administrar o Batismo, conservar e distribuir 
a Eucaristia, assistir e abençoar em nome da Igreja aos Matrimônios, levar a 
Eucaristia aos doentes, proclamar a Sagrada Escritura aos fiéis, presidir 
Celebrações da Palavra, administrar os sacramentais e presidir aos ritos funerais e 
da sepultura. Em síntese, podemos dizer que o Diácono é o homem da Palavra, da 
Caridade e da Liturgia.

O Diácono recebe o Sacramento da Ordem pela imposição das mãos do Bispo 
sobre a sua cabeça e da oração de consagração que pede a Deus Pai a efusão do 
Espírito Santo com seus dons. Diferentemente da Ordenação de um Padre, na 
Ordenação dos Diáconos só o Bispo impõe as mãos, para significar que o Diácono 
está especialmente ligado ao Bispo nas tarefas de sua diaconia - serviço. A 
imposição das mãos também está presente na Ordenação dos sete primeiros 
Diáconos, mencionada nos Atos dos Apóstolos. 

A Liturgia de uma Ordenação também conta com os seguintes ritos: pergunta 
sobre a dignidade dos candidatos, escrutínio acerca das promessas necessárias ao 
exercício do ministério diaconal, recitação das Ladainhas de todos os santos, 
imposição das mãos e prece de Ordenação, imposição das vestes dos Diáconos – 
estola a tiracolo e dalmática, entrega do livro dos Evangelhos e, a acolhida na 
Ordem diaconal por meio do abraço do Bispo e dos demais Diáconos presentes.

Tendo em vista a importância do ministério diaconal para a santificação da 
Igreja e somada à beleza e solenidade deste Rito, a Igreja particular da Diocese 
de Montenegro ordenou dois novos Diáconos: Érick Lopes Vicari e Oséias Canisio 
Dreyer, no último dia 25. Ao final do ano, também serão Ordenados Padres.

Nós, Érick e Oséias, pedimos a você especial oração para que exerçamos esse 
ministério diaconal com “mente e coração, sendo assíduos na oração, fervorosos 
na caridade, preocupados com tudo o que é verdadeiro, justo e de boa fama, 
fazendo tudo para glória e honra de Deus” (LG 41) e sigamos o conselho de São 
Policarpo: “misericordiosos e diligentes, procedam em harmonia com a verdade 
do Senhor que se fez servidor de todos”.
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