II CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL
CARIBE DE DIACONADO PERMANENTE
Itaicí, Brasil, 24 al 29 de Mayo de 2011

1º TRABALHO DE GRUPOS
GRUPO 2
MULHERES (esposas de Diáconos brasileiras)

Indique linhas de ação para o apostolado dos diáconos nas novas fronteiras:
1. No mundo das comunicações:
Nenhum talento, por menor que seja pode ser escondido e inutilizado.
(Mt 25, 24-27)
Deve-se aproveitar todos os meios de comunicação, dependendo da realidade,
sempre priorizando a escuta.
“O homem Jesus é a comunicação por excelencia de Deus para todo homem”.
(CNBB-29)
Aproveitar os centros de fé e cultura e dinamizar os grupos de diálogos entre a
Igreja e os formadores de opinião dos diferentes campos. (D.A 498)
Na preparação do diácono já é muito trabalhado a ação não só nas liturgias e nos
altares, mas no mundo, nas fronteiras, no meio dos necessitados.
O diácono tem que atuar no seu mundo de trabalho, na evangelização daqueles
que mais necessitam e de acordó com a realidade da diocese, paróquia e do próprio diácono.
Se o serviço necessário é entre os políticos, empresarios, cooperativas, serviços
administrativos, fóruns ou cárceres e etc., e lá que ele deve estar.
De acordó com “os dons”, a capacidade e à luz do Espírito Santo.
O testemunho fala mais alto e as ações é o servir com amor de Deus e a caridade.
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GRUPO 06
Relação de Diáconos Brasil

Líneas de acción – construcción de la paz:
O grupo 06 chegou à conclusão que a primeira linha de ação pastoral, que o
Diácono Permanente debe emprender para construção da paz, é a Evangelização da Família, a
começar pela sua própria.
Sugestões: A Família Diaconal debe ser um testemunho vivo de santidade absoluta,
incentivando todas as demais pastorais e movimentos a um trabalho intenso e renovado pelas
Famílias.
Relator: Diác. Benedito Petronilho

GRUPO 09
Relação de Mulheres (esposas de Diáconos)

Indique las líneas de acción para el apostolado del diácono en las nuevas fronteras en el área:
promoción de la mujer y de los niños.
Coordinadora: Olga Flores (República Dominicana)
Relatora: Mercedes Hernández (República Dominicana)
APORTES:
1. Orientación pastoral en conjunto con los entes gubernamentales encargados de la
promoción de la mujer.
2. Crear grupos de autoayuda en las comunidades con un principio de catequesis dirigida
a redescubrir su dignidad de hijos de dios y persona.
3. Favorecer las pequeñas comunidades como lugares de evangelización, crecimiento y
oración de familias de diferentes constitución.
4. Realizar encuentros de mujeres que conforman familias de diferente constitución,
donde se les acompañe y se les escuche.
5. Realizar acción social en comunidades específicas donde se trabaje el valor de la mujer
como persona humana y posteriormente acompañarla en su fe.
6. Brindar atención a los jóvenes a través de actividades (deportivas, musicales, etc.) Que
sirvan de enganche para que se incorporen a la iglesia.
7. Impulsar la conversión pastoral de las estructuras existentes en la iglesia que atienden a
la promoción de la mujer y los niños (pastoral familiar, caritas, carcelaria, etc.) Con
criterios inclusivos no dependiendo de la situación familiar, religioso y social.
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GRUPO 12
Relação de Diáconos Brasil

Indique líneas de acción para el apostolado del diácono en la nuevas fronteras:
1. Mundo de la ciência
Neste mundo da globalização científica e tecnológica, precisamos suscitar e
incrementar vocações diaconais, que ocupem os espaços no meio do mundo científico para o
despertar da fé.
Criar e incentivar as Pastorais: Universitária (para adentrar no mundo da ciência) e
Hospitalar (visando a valorização da vida).
Investir no diácono que se destaca num determinado campo do conhecimento.
Ocupar todos os espaços quando chamados, não temendo os desafios que forem
surgindo.
Que nossas escolas formadoras aprofundem a questão da comunicação social no
mundo de hoje.
Ocupar todos os espaços que os meios de comunicação nos disponibilizam para
evangelizarmos.
Desenvolver as artes cênicas como meio de evangelização nas Escolas de Ensino
Fundamental e Médio.

2. Sugerencias de otras fronteras.
Incentivar dos diáconos e lideranças comunitárias a participarem na vida políticopartidária.
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