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II CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL  

CARIBE DE DIACONADO PERMANENTE 

Itaicí, Brasil, 24 al 29 de Mayo de 2011 

 

 

 
2º TRABALHO DE GRUPOS 

 
 

GRUPO 2 
MULHERES (esposas de Diáconos brasileiras) 

 
 

1. Preparar pessoas que são do meio da comunicação para formação na diaconia e 
preparar diáconos motivados e capacitados com habilidade para estar no meio da 
comunicação e da mídia.  

2. Para Celam: “Diáconos que tenha formação teológica, preparação, ser atualizado de 
todas as realidades de seu país, e dos outros com relação dos trabalhos do diácono, ter 
uma boa relação sócio-política com competência e habilidade, humildade e fé 
(testemunho). 

3. Para Conferências Episcopais: Diáconos com conhecimentos teológicos, informações e 
formações, atualizados com os assuntos das dioceses, do clero, das comunidades e com 
o dom da palabra e da “Palavra de Deus”. Evangelizador e bem envolvido com as 
necessidades na comunicação de seu país.  

4. Para Bispos Diocesano: Maior acompanhamento espiritual, psicológico terapêutico 
etc., para os diáconos e sua família estarem mais bem preparados e em condições 
saudáveis e equilibrados para atenderem melhor o trabalho de evangelização na 
diocese.  

 
 
 

GRUPO 06 
Relação de Diáconos Brasil 

 
 
Líneas de acción – en el trabajo: 
 

1. No trabalho, o Diácono deve ser um testemunho perfeito da ética e da moral 
cristã, acolhendo, respeitando e aceitando a dignidade humana e a religiosidade 
dos demais irmãos trabalhadores.  
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2. Para melhor impulsionar o apostolado dos Diáconos, seria bom que o CELAM, as 
Conferências Episcopais, os Bispos Diocesanos e o Sínodo contribuíssem mais 
efetivamente na Formação Diaconal Permanentel.  
 

Relator: Diácono Benedito Petronilho 
 
 
 

GRUPO 12 
Relação de Diáconos Brasil 

 
 

1. En el trabajo:   
Ser fermento na massa e através do nosso testemunho profissional e espiritual, 
fazermos a diferença na empresa como empregados ou empregadores. 

 
2. Receber apoio dos setores constituídos (Celam, Bispos, Dioceses e Sínodo) no que diz 

respeito a material de formação e capacitação permanentes para atuarmos nas novas 
fronteiras de evangelização. 

 
 

 
 


