


 Comarca Sul: 24 Diáconos.  

 Comarca Norte: 20 Diáconos.  

 Comarca Litoral Sul: 12 Diáconos.  

 Comarca de Jaraguá do Sul: 06 

Diáconos.  
 



 

 Comarca de São Bento do Sul: 02 

Diáconos.  

 Comarca de Mafra: 06 Diáconos.  

 Diáconos doentes ou idosos que não 

exercem a função diaconal: 03.  

 Diácono Militar não encardindo: 01.  

 



 Candidatos fazendo estágio 

pastoral: 11. 

 Candidatos ao diaconado nas 

escolas: 07.  

ASSIM DISTRIBUÍDOS 

 02 Na Escola de Blumenau. 

 03 Na Escola de Curitiba. 

 02 Na Escola de Florianópolis.  

 
 



  19 Paróquias não possuem Diáconos. 

 

  Na Diocese comemoramos em 2019, 50 
anos de ordenação diaconal, de Rogério 
Egidio Nunes. 

  Em 2020, 50 anos de ordenação 
diaconal, de Izaac Braga e Elvécio Gil 
Bonelli. 

 

 Diáconos falecidos na Diocese: 11.  

 

  



 Tivemos a formação acadêmica 

nas escolas diaconais de 22 

candidatos, destes 11 foram 

ordenados e 11 estão em missão 

pastoral em suas paróquias, que 

após concluída, conforme 

escrutínio, poderão ou não serem 

ordenados.  

 
 



 Conforme relatórios recebidos dos 

comarcais, notamos a participação 

dos Diáconos nas mais diversas 

atividades: formação de catequese, 

de catequistas, de pais e padrinhos 

do batismo, de noivos, do dizimo e 

da consolação e esperança. 
 



 Percebemos ainda, outros como 

coordenadores de pastorais e 

movimentos, outros como referenciais 

e/ou animadores, outros ainda, 

ligados a ação social atendendo e 

visitando famílias e comunidades 

carentes, ajudando na distribuição e 

partilha de alimentos e agasalhos, 

bem como na orientação material e 

espiritual das mesmas. 
 



 Percebemos ainda, alguns 

Diáconos envolvidos em 

palestras e formações diversas, 

como: semana da família, vida 

espiritual, vivência Cristã, 

semana pastoral, retiros etc. 

 uma pequena parcela envolvida 

na liturgia e canto, casas de 

apoio e comunidades de vida.  

  



 O Ministério do Diácono é 

sintetizado pelo Concilio Vaticano II 

na tríade “diaconia da Liturgia, da 

Palavra e da Caridade”. 

 Deste modo se exprime a 

participação diaconal no tríplice 

múnus de Cristo no Ministério 

ordenado. 
 



 O Diácono “é mestre, enquanto 
proclama e esclarece a palavra de Deus; 
é santificador enquanto administra o 
Sacramento do Batismo, da Eucaristia e 
os sacramentais, participa à celebração 
da Santa Missa, em veste de ‘ministro 
do sangue’, conserva e distribui a 
Eucaristia; é guia enquanto é animador 
de comunidade ou setor de vida 
eclesial”.  

  
 



 Os três âmbitos do ministério diaconal, 
conforme as circunstâncias, poderão 
certamente, um ou outro, absorver uma 
percentagem mais ou menos grande da 
atividade de cada Diácono, mas juntos 
constituem uma unidade no serviço ao 
plano divino da redenção: o ministério da 
palavra conduz ao ministério do altar, o 
qual, por sua vez, leva a traduzir a liturgia 
na vida, que desemboca na caridade.     

  
 



 

Coordenador: Diácono Lino Dalpiaz. 

Orientador Espiritual: Pe. Inácio 

Benedito Giacomelli. 

Animador responsável dos Diáconos: 

Vigário geral, Pe. Adenir José Ronchi. 

 Obs: Pe. Marcos Ricardo Friedrich, 

 foi orientador por dois anos,nos últimos 

quatro anos. 

 
 

 



OBRIGADO 


