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RESUMO 

 

FERREIRA, Lucas Peres. Identidade e Natureza Diaconal. Trabalho Acadêmico – 

Academia Literária Imaculado Coração de Maria, integrada ao Seminário Maior 

Diocesano Imaculado Coração de Maria, Anápolis, 2017. 

 

Este trabalho foi realizado para apresentar uma temática interessante e ao mesmo tempo 

antiga e atual, que faz parte do dia-a-dia dos membros da Igreja e às vezes passa 

despercebido. Com o objetivo de esclarecimento sobre a natureza e a identidade 

diaconal transitório e seu vinculo com o seminário. Com o auxílio de alguns 

documentos da Igreja e de autores que abordam este assunto. 

 

Palavras-chave: Diácono, Serviço, Caridade, Igreja, Liturgia, Pastoral, Seminário. 
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INTRODUÇÃO 

Neste ano santo jubilar da Diocese de Anápolis, “sentindo com a Igreja”, e 

coincidindo, providencialmente, a apresentação deste trabalho próximo as ordenações 

diaconais é mais do que conveniente falar-se sobre este assunto tão comum e ao mesmo 

tempo provocante para sanar as diversas dúvidas quanto sua natureza e identidade, 

origem no âmbito mais científico.  

Para adquirir respostas a estes diversos questionamentos, antes de qualquer 

coisa, recorre-se a Sagrada Escritura, pois nela as coisas reveladas por Deus, estão 

contidas e manifestadas.
1
 No texto bíblico de  Mateus 20, 28 que descreve as palavras 

de Jesus: "...o Filho do Homem não veio pare ser servido, mas para servir". Daí pode-se 

compreender que o ministério do Diácono é o chamado ao serviço, conforme o Mestre 

Jesus. Pode-se ver que é daí que o Diácono sente-se fortalecido em seu ministério 

pastoral. 

Jesus é, verdadeiramente, o modelo perfeito do "servo" de que fala a Escritura. 

Ele é aquele que se esvaziou, radicalmente, de si mesmo, para assumir "a condição de 

servo" (Fl 2,7), e dedicar-se, totalmente, às coisas do Pai (Lc 2,49), qual Filho predileto 

em quem o Pai se compraz (Mt 17,5). Jesus não veio para ser servido, “mas para servir e 

dar a vida em resgate de muitos" (Mt 20,28); lavou os pés dos seus discípulos e 

obedeceu ao projeto do Pai até à morte e morte de cruz (Fl 2,8). Por isso o Pai o exaltou 

e lhe deu um nome novo e fê-lo Senhor do céu e da terra (Fl 2,9-11). Assim sendo, para 

compreender o sentido do ministério diaconal, deve-se ter o olhar sempre para as 

atitudes concretas de Jesus, o servo do Pai. 

Mostrando que o diaconato não é novidade na Igreja, apresenta-se um 

apanhado histórico passando pela origem apostólica, sempre baseando na Sagrada 

Escritura, pois “toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para 

corrigir, para instruir na justiça.”
2
 Os Padres da Igreja que “em favor da Igreja de todos 

os séculos, exercem uma função perene”
3
 dão testemunho que na Igreja Primitiva o 

                                                 
1
 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 11.  

2
 Tim 3, 7. 

3
 JOÃO PAULO II, Carta Apostólica Patres Ecclesiae, (1 de Fevereiro de 1980) disponível em: http:// 

www.clerus.org/clerus/dati/2000-03/21-7/PATRES.html acesso em: 11/04/17 às 09:56:37 
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diácono existe e tem grande importância na primitiva hierarquia como aquele que está a 

serviço
4
.  

A partir da tríade apresentada pelo Vaticano II – diaconia da liturgia, da 

palavra e da caridade – aborda-se a identidade diaconal, baseando-se sempre nos 

documentos da Igreja que são fontes confiáveis da Tradição e Magistério autênticos. 

Apresenta-se ainda uma pormenorização a cerca dos sacramentais que não podem ser 

usados pelos diáconos segundo o Ritual Romano.  

A identidade e natureza diaconal tem dois aspectos: transitório e permanente. 

Aqui se apresenta o diaconato transitório, por isso, o ultimo capítulo deste mostra de 

maneira orgânica e sistemática, baseando-se nos documentos para a educação católica e 

seminários, a ligação do diácono transitório com o seminário e os formadores. 

O desejo é que este trabalho seja um incentivo para aprofundar-se, cada vez 

mais, os conhecimentos a respeito do primeiro grau da ordem, a sua importância e 

dinâmica, sua natureza e identidade para a melhor vivencia e empenho na pastoral. No 

mundo atual é imprescindível ter informação e reflexão. Este conhecimento se faz 

necessário a cerca do que se é. O diácono precisa saber e entender esse mistério que o 

permeia para melhor viver e exercer sua diaconia.  

 

 

 

                                                 
4
 Cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 1596. 
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I. O DIACONATO NÃO É NOVIDADE NA IGREJA 

Cristo Nosso Senhor, para apascentar e aumentar continuamente o Povo de 

Deus, instituiu na Igreja vários ministérios, para o bem de todo o Corpo. Com efeito, os 

ministros que têm o poder sagrado servem os seus irmãos para que todos os que 

pertencem ao Povo de Deus, e por isso possuem uma verdadeira dignidade cristã, se 

orientem livre e ordenadamente para o mesmo fim e alcancem a salvação.
5
  

1. ERA APOSTÓLICA 

Através da imposição de mãos, que quer significar transmissão de 

função/poder e efusão do Espírito Santo
6
, sobre os primeiros sete diáconos, os 

Apóstolos ordenam esses homens para ajudarem no seu ministério.  

Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações 

dos helenistas contra os hebreus. Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas 

eram esquecidas na distribuição diária. Os Doze convocaram então a 

multidão dos discípulos e disseram: “Não é conveniente que abandonemos a 

Palavra de Deus para servir às mesas. Procurai, antes, entre vós, irmãos, sete 

homens de boa reputação, repletos do Espírito de Deus e de sabedoria, e nós 

os encarregaremos desta tarefa”. A proposta agradou a toda a multidão. E 

escolheram Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, 

Nicanor, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos 

apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos.
7
 

O Diaconato aparece, já nos primeiros séculos, como um ministério notável e 

aparente no qual foi tido sempre em grande estima na Igreja. Isto é atestado, 

explicitamente, pelo Apóstolo S. Paulo, tanto na Epístola aos Filipenses
8
, em que dirige 

uma saudação não só aos Bispos, mas também aos Diáconos, como numa Epístola 

endereçada a Timóteo
9
, na qual ilustra as qualidades e as virtudes que são 

indispensáveis aos Diáconos, para que possam demonstrar-se à altura do ministério que 

lhes foi confiado. 

2. PADRES DA IGREJA 

O serviço dos diáconos na Igreja é documentado desde os tempos apostólicos. 

Uma tradição consolidada, atestada já por Irineu que viu o início do diaconato no 

                                                 
5
 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 18. 

6
 Cf. Catecismo da Igreja Católica, 1556. 

7
 Atos 6, 1-6 

8
 Cf. Filip 1,1 

9
 Cf. 1 Tim 3, 8-13 
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acontecimento da instituição dos “sete”, de que falam os Atos dos Apóstolos (6, 1-6). 

No grau inicial da hierarquia sagrada estão portanto os diáconos, cujo ministério foi 

sempre tido em grande honra na Igreja.
10

 

A literatura patrística atesta desde o princípio esta estrutura hierárquica e 

ministerial da Igreja, integrando o diaconado. Para S. Inácio de Antioquia 

uma Igreja particular sem bispo, presbítero e diácono, parece impensável. Ele 

sublinha como o ministério do diácono não é outro que « o ministério de 

Jesus Cristo, o qual antes dos séculos estava junto do Pai e apareceu no fim 

dos tempos. Com efeito, não são diáconos para comidas ou bebidas, mas 

ministros da Igreja de Deus ». A Didascalia Apostolorum e os Padres dos 

séculos sucessivos, bem como os diversos Concílios e a praxe eclesiástica 

testemunham a continuidade e o desenvolvimento de tal dado revelado.
11

 

Justino, filósofo e mártir, o primeiro a apresentar um relato sobre a celebração 

da missa cristã
12

 já menciona a presença dos diáconos: “Os que entre nós se chamam 

diáconos dão a cada um dos presentes do pão, do vinho e da água [...] e levam aos 

ausentes”.
13

 

 

                                                 
10

 Cf. CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA E CONGREGAÇÃO PARA O CLERO, 

declaração conjunta, n 2. [itálico nosso] 
11

 Idem, 2. 
12

 Cf. JUNGMANN, Josef A., Missarum Sollemnia: origens, liturgia, história e teologia da missa 

romana. São Paulo, 2009
5
, p. 39. 

13
 JUNGMANN, Josef A., Missarum Sollemnia. op. Cit Justino texto grego dos c.61 e 65-67 com notas 

explicativas. 
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II. IDENTIDADE DIACONAL 

O diaconato tem a sua origem na consagração e na missão de Cristo, nas quais 

o diácono é chamado a participar. Mediante a imposição das mãos e a oração 

consecratória ele é constituído ministro sagrado, membro da hierarquia. Esta condição 

determina o seu estado teológico e jurídico na Igreja.
14

 

A função principal do diácono é, portanto, colaborar com o bispo e os 

presbíteros no exercício do ministério
15

.  

O ministério do diácono é sintetizado pelo Concílio Vaticano II na tríade « 

diaconia da liturgia, da palavra e da caridade ». Deste modo se exprime a 

participação diaconal no único e 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 Baptismo, da 

Eucaristia e os sacramentais, participa à celebração da S. Missa, em veste de 

"ministro do sangue", conserva e distribui a Eucaristia; é guia enquanto é 

animador de comunidade ou setor da vida eclesial ». Assim o diácono assiste 

e serve aqueles que presidem a cada liturgia.
16

 

1. A CARIDADE 

“Da missão e da incumbência da Igreja faz parte empenhar-se em prol dos 

pobres e miseráveis
17

”. Igualmente faz parte da missão e da incumbência da Igreja 

organizar e modelar a própria comunhão como comunhão fraterna. O serviço do amor 

ao próximo e a organização fraterna da própria comunidade sucedem, assim, na 

responsabilidade e na fé de toda a comunhão eclesial.
18

 

Naquelas situações especiais, entretanto, nas quais a atuação de Cristo e de seu 

Espírito precisam de representação oficial e nas quais também a comunidade atuante 

precisa de representação oficial, o serviço do amor e o ordenamento fraterno da 

comunidade sucede por meio do ocupante ordenado do múnus, ou seja, o diácono. 
19

  

Os diáconos são ministros ordenados para as tarefas de serviço da Igreja; não 

recebem o sacerdócio ministerial, mas a ordenação lhes confere funções 

importantes no ministério da Palavra, do culto divino, do governo pastoral e 

                                                 
14

 CONGREGAÇÃO PARA O CLERO, Diretório do ministério e da vida dos diáconos permanentes. 

São Paulo: Paulinas, 1998. n. 1. 
15

 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumem Gentium, 29. 
16

Diretório do Ministério e da Vida dos Diáconos Permanentes, n. 22. 
17

 SCHNEIDER, Theodor: Manual de Dogmática. Volume II. 2 Ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2002. p. 

106. 
18

 Ibidem. 
19

 Cf. Ibidem. 
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do serviço da caridade, tarefas que devem cumprir sob a autoridade pastoral 

de seu Bispo.
20

 

A imposição das mãos ao diácono não é “ad sacerdotium sed ad ministerium” 

21
, ou seja, não em ordem à celebração eucarística, mas ao serviço. Esta indicação, junto 

com a advertência de S. Policarpo, também retomada pela Lumen gentium recorda e 

exorta os diáconos que eles “Misericordiosos e diligentes, procedam em harmonia com 

a verdade do Senhor que se fez servidor de todos”.
22

 

Sua missão é a de ser “intérprete das necessidades e dos desejos das 

comunidades cristãs » e « animador do serviço, ou seja, da diakonia”, que é 

parte essencial da missão da Igreja.
23

 

Na Ordenação diaconal, durante a Oração Consecratória o Bispo celebrante faz 

como que uma anamnese, onde se traz a memória à história da salvação, recordando o 

culto do antigo testamento, no qual os levitas serviam.  Evoca também a caridade no 

qual os “Sete”
24

 foram chamados a estarem a serviço da comunidade.
25

 

Ainda na ordenação, o bispo invoca os sete dons do Espírito Santo sobre os 

candidatos (epiclese) “para que o ordenando seja capaz de imitar Cristo como 

diácono.”
26

  

A forma essencial do sacramento é a epiclese, que consiste nas palavras: 

“Enviai sobre ele, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo que o fortaleça com os 

sete dons da vossa graça, a fim de exercer com fidelidade o seu ministério”
27

. Os sete 

dons têm origem numa passagem de Isaías 11, 2. Trata-se dos dons do Espírito 

conferidos ao Messias, de que participam os novos ordenados.
28

 

A ordenação diaconal dá aos candidatos uma graça especial para servirem 

melhor à Igreja e a todo o povo de Deus. 

                                                 
20

 Catecismo da Igreja Católica, n. 1596. 
21

 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 29. 
22

 Idem, n. 29. 
23

 CONGREGAÇÃO DA EDUCAÇÃO CATÓLICA. Normas fundamentais para a formação dos 

diáconos permanentes. São Paulo: Paulinas, 1998. n. 5. 
24

 Cf. Atos 6,8-7,60 
25

 Cf. Normas fundamentais para a formação dos diáconos permanentes, n. 6. 
26

 Cf. Ibidem. 
27

 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS. Pontifical 

Romano. 3 Ed. São Paulo: Paulus, 2008. p. 173. 
28

 Cf. Normas fundamentais para a formação dos diáconos permanentes, n. 6. 
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Quanto aos diáconos, a graça sacramental dá-lhes a força necessária para 

servir o Povo de Deus na diaconia da Liturgia, da Palavra e da caridade, em 

comunhão com o Bispo e o seu presbitério.
29

 

Servindo ao povo de Deus, os diáconos são chamados a terem uma especial 

reverência ao Bispo, que é revestido da plenitude da Ordem. “Os diáconos considerem o 

Bispo como pai e ajudem-no como ao próprio Senhor Jesus
30

”. 

No exercício do seu poder, os diáconos, participando num grau inferior do 

ministério eclesiástico, dependem necessariamente dos Bispos, que têm a plenitude do 

sacramento da ordem
31

. Além disso, têm uma relação especial com os presbíteros, em 

comunhão com os quais são chamados a servir o Povo de Deus.
32

 

2. DIACONIA DA PALAVRA 

O bispo, durante a ordenação, entrega ao diácono o livro dos Evangelhos com 

estas palavras: “Recebe o Evangelho de Cristo do qual te tornaste mensageiro”.
33

 Como 

os sacerdotes, os diáconos dedicam-se a todos os homens, quer com a boa conduta, quer 

com a pregação aberta do mistério de Cristo, quer na transmissão do ensino cristão ou 

no estudo dos problemas do tempo.
34

 

 Cabe ao diácono proclamar o Evangelho e pregar a palavra de Deus.
35

 Os 

diáconos têm a faculdade de pregar; esta faculdade provém do sacramento e deve ser 

exercida com o consenso, com a mando do presbítero presidente da celebração, com a 

humildade de quem é ministro e não dono da Palavra de Deus.
36

 

Quando o diácono presidir a uma celebração litúrgica ou quando dela forem 

encarregados, os diáconos deem importância à homilia enquanto “anúncio das 

maravilhas realizadas por Deus no mistério de Cristo, presente e operante, sobretudo nas 

celebrações litúrgicas”
37

 . Devem pois preparar cuidadosamente na oração, mediante o 

                                                 
29

 Catecismo da Igreja Católica, n. 877. 
30

 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINA E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS. Cerimonial 

dos Bispos. Cerimonial da Igreja. 4 Ed. São Paulo: Paulus, 2008. n. 24. 
31

 Cf. Idem, 24. 
32

 Cf. Normas fundamentais para a formação dos diáconos permanentes. n. 8. 
33

 Pontifical Romano. p. 174. 
34

 Cf. Diretório do ministério e da vida dos diáconos permanentes. n. 23. 
35

 Cf. CONGREGAÇÃO DO CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS. Instrução 

Geral sobre o Missal Romano. Petrópolis: Edições Vozes, 2004. n. 66. 
36

 Cf. Diretório do ministério e da vida dos diáconos permanentes, 24. 
37

 Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 35. 
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estudo dos textos sagrados, em plena sintonia com o Magistério e refletindo sobre as 

expectativas dos destinatários.
38

 

3. DIACONIA DA LITURGIA 

O rito da ordenação faz ressaltar outro aspecto do ministério diaconal: o serviço 

do altar.
39

 

O diácono recebe o sacramento da Ordem para servir na qualidade de 

ministro na santificação da comunidade cristã, em comunhão hierárquica 

com o bispo e com os presbíteros. Ao ministério do bispo e, 

subordinadamente, ao dos presbíteros, o diácono presta uma ajuda 

sacramental, portanto intrínseca, orgânica, inconfundível.
40

 

O serviço diaconal no altar, por ter sua origem dentro do sacramento da ordem, 

difere de todos os outros ministérios que possam ser atribuídas aos fiéis não-

ordenados.
41

 

Donde se conclui que na oferta do sacrifício eucarístico, o diácono não 

é capaz de realizar o mistério mas, por um lado, de fato, representa o 

povo fiel, ajudando-o de modo específico a unir a oferta da sua vida à 

oferta de Cristo; e, por outro lado, serve, em nome do próprio Cristo, a 

tornar participante a Igreja dos frutos do seu sacrifício.
42

 

No seu ministério o diácono deve ter sempre uma viva consciência de que 

“toda a celebração litúrgica, enquanto ação de Cristo sumo e eterno sacerdote e do seu 

Corpo que é a Igreja, é ação sagrada por excelência, a cujo título e grau de eficácia 

nenhuma outra ação da Igreja se equipara”
43

. A liturgia é fonte de graça e de 

santificação. A sua eficácia deriva de Cristo redentor e não deriva da santidade do 

ministro. Com essa certeza o diácono se tornará humilde, e, ao mesmo tempo, o levará a 

uma vida santa para dela ser digno ministro.
44

  

Os diáconos devem ser sempre fiéis ao que é prescrito pelos livros litúrgicos, 

sem acrescentar, tirar ou mudar nada por iniciativa própria.
45

  

Manipular a liturgia equivale a privá-la da riqueza do mistério de Cristo que 

nela existe e poderia ser sinal de alguma forma de presunção diante do que 

foi estabelecido pela sabedoria da Igreja.
46

  

                                                 
38

 Cf. Diretório do ministério e da vida dos diáconos permanentes. n. 25. 
39

 Pontifical Romano, p. 167. 
40

 Diretório do ministério e da vida dos diáconos permanentes, n. 28. 
41

 Cf. Ibidem. 
42

 Idem, n. 28. 
43

 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Sacrosanctum Concilium, n. 7. 
44

 Cf. Diretório do ministério e da vida dos diáconos permanentes. n. 29. 
45

 Cf. JOÃO PAULO II. Código de Direito Canônico. 12. Ed. São Paulo: Edições Loyola, 1983. cân. 846, 

§ 1. 
46

 Diretório do ministério e da vida dos diáconos permanentes. n. 30. 
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2.1.Batismo 

“O diácono, com o bispo e o presbítero, é ministro ordinário do batismo.”
47

 O 

exercício de tal faculdade requer ou a licença para agir concedida pelo pároco, ao qual 

compete de modo especial batizar os seus paroquianos
48

, ou que se configure o caso de 

necessidade
49

. É de particular importância o ministério dos diáconos na preparação para 

este sacramento
50

. 

2.2. Eucaristia 

Na celebração da Eucaristia, o diácono assiste e ajuda aqueles que presidem à 

assembleia e consagram o Corpo e o Sangue do Senhor, isto é o bispo e os presbíteros
51

. 

Segundo o que está estabelecido na Instrução Geral do Missal Romano
52

, o diácono 

manifesta Cristo Servidor: está ao lado do sacerdote ajudando-o
53

, em especial assiste 

na celebração da Santa Missa um sacerdote cego ou enfermo
54

; servir junto do altar, do 

livro e do cálice; dirigir a comunidade dos fiéis com oportunas monições; enunciar as 

intenções da oração universal. “Quando não houver nenhum outro ministro, o diácono 

desempenha as funções dos outros no que for preciso.
55

” 

Nas celebrações litúrgicas presididas pelo Bispo, haverá normalmente, pelo 

menos, três diáconos: um para proclamar o Evangelho e servir ao altar, e dois 

para assistirem o Bispo. Se forem mais, distribuirão entre si os ministérios, e 

pelo menos um deles cuidará da participação ativa dos fiéis.
56

 

Não é tarefa do diácono pronunciar as palavras da prece eucarística e as 

orações, nem realizar as ações e os gestos que, unicamente, competem a quem preside e 

consagra
57

.  

Enquanto ministro ordinário da sagrada comunhão
58

, deve o diácono distribuir a 

Sagrada Comunhão aos fiéis durante a celebração, ou então fora dela, e leva-a aos 

                                                 
47

 C.I.C., cân. 861, § 1. 
48

 Cf. idem, cân. 530 
49

 Cf. idem, cân. 862. 
50

 Cf. Diretório do ministério e da vida dos diáconos permanentes. n. 31. 
51

 Cf. Idem, n. 32. 
52

 Cf. Instrução Geral do missal Romano. nn. 61, 127-141. 
53

 Cf. Cerimonial dos Bispos, n 25. 
54

 Cf. C.I.C., cân. 930, § 2. 
55

 Cerimonial dos Bispos, n. 25. 
56

 Idem, n. 26. 
57

 Cf. C.I.C., cân. 907; CONGREGAÇÃO PARA O CLERO. Instrução Ecclesiae de mysterio (15 de 

Agosto 1997), art. 6. 
58

 Cf. C.I.C., cân. 910, § 1. 
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doentes também em forma de viático
59

. O diácono é também ministro ordinário da 

exposição do Santíssimo Sacramento e da bênção eucarística
60

. Compete-lhe presidir a 

eventuais celebrações dominicais na ausência do presbítero
61

.  

2.3.  Matrimônio 

Compete também ao diácono, se para isso recebe a faculdade por parte do 

pároco ou do Ordinário do lugar, presidir à celebração do matrimónio extra Missam e 

dar a bênção nupcial em nome da Igreja
62

. A delegação concedida ao diácono pode ser 

também em forma geral, nas condições previstas
63

. 

2.4.  Unção dos Enfermos 

É doutrina definida
64

 que a administração do sacramento da unção dos 

enfermos é reservada ao bispo e aos presbíteros, dada a sua ligação com o perdão dos 

pecados e com a digna recepção da Eucaristia.
65

 

A cura pastoral dos enfermos pode ser confiada aos diáconos. O laborioso 

serviço de os socorrer na dor, a catequese que os prepara a receber o 

sacramento da unção, a suplência do sacerdote na preparação dos fiéis para a 

morte e na administração do Viático com o rito próprio, são meios com os 

quais os diáconos tornam presente aos fiéis a caridade da Igreja.
66

  

2.5.  Sacramentais 

O diácono é ministro dos sacramentais
67

, isto é, daqueles “sinais sagrados por 

meio dos quais, com uma certa imitação dos sacramentos, são significados e, por 

impetração da Igreja, são obtidos efeitos sobretudo espirituais”
68

.  

                                                 
59

 Cf. Idem, cân. 911, § 2. 
60

 Cf. idem, cân. 943 e também PAULO VI, Carta ap. Sacrum diaconatus ordinem, V, 22, 3. 
61

 Cf. CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO, Diretório para as celebrações na ausência do 

presbítero Christi Ecclesia, n. 38: l.c., 388-389; CONGREGAÇÃO PARA O CLERO. Instrução 

Ecclesiae de mysterio (15 de Agosto de 1997), art. 7. 
62

 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 29; C.I.C., cân. 1108, §§ 1-2. 
63

 Cf. C.I.C., cân. 1111, §§ 1-2. 
64

 Cf. Conc. Ecum. de Florença, Bula Exultate Deo (DS 1325); Conc. Ecum. de Trento, Doctrina de 

sacramento extremae unctionis, cap. 3 (DS 1697) e C.I.C. cân. 1003, § 1. 
65

 Cf. Diretório do ministério e da vida dos diáconos permanentes, 34 
66

 Ibidem. 
67

 Idem, 36. 
68

 Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 60; Cf. C.I.C., cân. 1166 e cân. 1168; Catecismo 

da Igreja Católica, n. 1667. 



15 

 

“Compete aos Diáconos, como auxiliares do Bispo e do seu presbitério na 

qualidade de ministros da palavra, do altar e da caridade, presidir a algumas 

celebrações
69

”. 

O diácono pode, portanto, conferir as bênçãos mais estritamente ligadas à vida 

eclesial e sacramental, que lhe são expressamente consentidas pelo direito e compete a 

ele, além disso, presidir às exéquias celebradas sem Missa e ao rito da sepultura.
70

 

As vestes litúrgicas utilizadas nestas celebrações de bênçãos é a alva e a estola. 

Se o diácono estiver de hábito talar poderá usar a sobrepeliz em vez da alva. Em 

bênçãos mais solenes poderá fazer o uso da capa pluvial.
71

 

 “O ministério da bênção constitui um peculiar exercício do sacerdócio de 

Cristo e, segundo o lugar e o ofício de cada um no povo de Deus.
72

” Portanto, há, 

segundo o Ritual Romano, algumas bênçãos que o diácono pode dar e outras que só o 

Bispo ou o Presbítero podem dar, isso, devido a natureza da benção estar ligada ao 

Sacerdócio ou à jurisdição. 

2.5.1. Sacramentais dados pelos diáconos 

Compete ao diácono dar bênção de pessoas
73

; bênção de Enfermos
74

; bênçãos 

de edifícios e de outras obras
75

; bênçãos de lugares, elementos e objetos destinados ou 

erigidos, nas igrejas, para uso litúrgico ou devocional
76

; bênçãos de coisas que oferecem 

a devoção do povo cristão
77

 e bênçãos para diversos fins
78

. 

2.5.2. Sacramentais destinados ao Bispo ou presbítero por ele delegado 

 As bênçãos, que por sua natureza e jurisdição, estão destinadas somente ao 

Bispo ou seu presbítero delegado são as bênçãos
79

: de missionários, de seminários; de 

                                                 
69

 CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS. Ritual 

Romano. Ritual de Bênçãos. São Paulo: Paulus, n. 18 c. 
70

 Cf. Diretório do ministério e da vida dos diáconos permanentes, 34. 
71

 Cf. Idem, 36. 
72

 Ritual de Romano, 18 
73

 Idem, nn. 44, 72, 115, 136, 176, 197, 217, 259, 292, 362, 390, 408, 432. 
74

 Idem, 292 
75

 Idem, 457, 475, 540, 565, 585, 601, 619, 636, 657, 680, 700, 722, 747, 766, 784. 
76

 Idem, 831, 930, 945, 1073, 1087,  
77

 Cf. Idem, 1140, 1164, 1185. 
78

 Cf. Idem.1227, 1246,  
79

 Cf. idem, 321, 495, 518, 880, 920, 945, 963, 988, 1097, 1116, Apêndice II-1 2, Apêndice II-3 4, II-4 3. 

Apêndice IV 8.  
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novas casas religiosas, nova cátedra ou sede do presidente, novo tabernáculo 

eucarístico, da nova porta da Igreja, de sino, de órgão, das estações da via sacra, de 

cemitério, de altar, de Igreja, de cálice e patena, e o ritual de coroação da Virgem Maria 

à mando Pontifício. 
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III. O VÍNCULO DO DIÁCONO TRANSITÓRIO COM O SEMINÁRIO 

A Igreja, na sua milenar sabedoria, percebeu a necessidade do candidato ao 

sacerdócio, mesmo depois de adquirir o estado clerical na ordenação diaconal, possuir 

ainda, um vínculo com o seminário, estudado e fazendo, sob os olhares cuidadosos dos 

formadores, as atividades pastorais. 

1. CONFIGURAÇÃO 

Tendo o candidato se encontrado como discípulo de Jesus Cristo nos estudos 

filosóficos “a formação se concentra sobre o configurar do seminarista a Cristo, Pastor e 

Servo, para que, unido a Ele, possa fazer da própria vida um dom de si aos outros.”
80

 

Esta configuração, da qual fala o documento número 32, exige um mergulho 

profundo na contemplação da Pessoa de Jesus Cristo, Filho predileto do Pai, enviado 

como Pastor do Povo de Deus. Tal configuração torna a relação com Cristo mais íntima 

e pessoal, e, ao mesmo tempo, favorece o conhecimento e a assunção da identidade 

sacerdotal.
81

 

Na ótica e em vista do serviço a uma Igreja particular, os seminaristas são 

chamados a adquirir a espiritualidade do padre diocesano, que segundo o Papa 

Francisco 

É ter a capacidade de abrir-se à “diocesanidade”. [...] significa uma relação 

com o Bispo que se deve concretizar e a fazer crescer continuamente. [...] Em 

segundo lugar a “diocesanidade” implica uma relação com os outros 

sacerdotes, com todo o presbitério. Não há espiritualidade do padre diocesano 

sem estes dois relacionamentos: com o Bispo e com o presbitério. E são 

necessários
82

. 

 Isso também significa configurar o próprio modo de sentir e trabalhar, em 

comunhão com o Bispo e os irmãos sacerdotes, para o bem de uma porção do Povo de 

Deus.
83

 

                                                 
80

 CONGREGAÇÃO PARA O CLERO, O dom da Vocação Presbiteral. Ratio Fundamentalis 

Institutionis  Sacerdotalis. Brasília, Edições CNBB. 2017, n. 68 
81

 Cf. Ibidem. 
82

 FRANCISCO. Discurso aos padres da Diocese de Caserta (26 de julho de 2014) disponível em: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2014/july/documents/papa-rancesco_20140726_clero-

caserta.html. Acesso 10/04/2017 às 16:29:39. 
83

 Cf. O dom da Vocação Presbiteral, n. 70. 
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Esta etapa é orientada para a recepção das Sagradas Ordens. Então, após o 

termino desta, ou no curso da etapa sucessiva, caso seja reconhecido idôneo no juízo do 

Bispo, uma vez ouvidos os formadores, o seminarista pedirá e receberá a ordenação 

diaconal, com a qual adquirirá o estado de clérigo, com os relativos deveres e direitos, e 

ficará incardinado na Diocese.
84

 

2. ETAPA PASTORAL 

Recebido, portanto, o diaconato e estando agora incardinado na Igreja 

Particular e estando dotado de direitos e deveres
85

 tendo em vista ainda o Sacerdócio 

Ministerial, o diácono é encaminhado pela Igreja à etapa pastoral.
86

 

A etapa pastoral (ou de síntese vocacional) corresponde ao período que 

medeia entre a estadia no Seminário e a sucessiva ordenação presbiteral, 

passando obviamente através da concessão do diaconato. São duas as 

finalidades desta etapa: por um lado, trata-se da inserção na vida pastoral, 

com uma gradual assunção de responsabilidades, em espírito de serviço; 

por outro, de um esforço no sentido de uma adequada preparação, 

recebendo um específico acompanhamento com vista ao presbiterado. 

Nesta etapa, o candidato é convidado a declarar de modo livre, consciente 

e definitivo a própria vontade de ser presbítero, uma vez que tenha 

recebido a ordenação diaconal.
87

 

É fundamental ainda que esta etapa realiza-se fora das instalações do 

Seminário, pelo menos por uma considerável parte do tempo, ou seja, existe, 

evidentemente, o inevitável vínculo do diácono com a formação, morando no 

seminário.
88

 

“É muito importante dar particular atenção à programação e escolha da prática 

pastoral dos formandos, na qual deverão contar sempre com o acompanhamento de seus 

formadores.”
89

 

O Bispo, de comum acordo com o Reitor devem assegurar, de acordo com as 

oportunidades oferecidas, a cada um uma comunidade onde possa prestar o próprio 

                                                 
84

 Cf. idem, 73 
85

 Cf, C.I.C. cân. 517, 757,  764, 767, 86l, 910, 943, 1169. 
86

 Cf. O dom da Vocação Presbiteral, 74. 
87

 Ibidem. 
88

 Cf. Idem, 75 
89

 RECOMENDAÇÕES PASTORAIS DA ASSEMBLEIA PLENÁRIA DA PONTIFÍCIA COMISSÃO 

PARA A AMÉRICA LATINA. A formação sacerdotal nos seminários, 44. Disponível em: 

http://www.vatican.va/roman_curia/ 

congregations/cbishops/pcal/documents/rc_cbishops_pcal_20090220_pastorale_po.html. Acesso em: 

10/04/17 às 17:24:37 
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serviço pastoral.
90

 Esta duração é variável e dependerá da efetiva maturidade e da 

idoneidade do candidato.
91

 

 

 

 

 

                                                 
90

 Cf. Conc. Ecum. Vat. II Decreto Optatam Totius, 21. 
91

 Cf. O dom da Vocação Presbiteral, 76. 
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CONCLUSÃO 

Pois então, como falar neste assunto sem ler a vida do "servo Jesus" a história de 

cada vocação, aquela história pelo Criador para todo o ser humano, história que 

inegavelmente passa através do chamamento a servir e culmina na descoberta do nome 

novo, pensado por Deus, para cada um? Assim sendo, a pessoa chamada ao ministério 

diaconal, alcança sua identidade, orientando-se para uma realização de si mesmo e é 

isso que o torna livre e feliz. Com efeito, a vocação do diácono é sempre por sua 

natureza, vocação ao serviço generoso a Deus e ao próximo. A diaconia é verdadeiro e 

próprio itinerário pastoral. 

Sabendo disso, o diácono, configurado ao Cristo-Servo e permeado do 

conhecimento da natureza já conhecida, fará tão somente aquilo que lhe está atribuído 

pelo sacramento confiado de forma gratuita e livre por Deus através da sua Igreja.  

O diácono está a serviço, está a disposição para servir, seja na comunidade 

onde está exercendo sua prática pastoral como também no convívio fraterno.  A 

caridade por ele exercida tem valor sacramental, pois foi pra isso que lhe impuseram as 

mãos: para a caridade. 

Com o primeiro grau da ordem, para o bem de todos, o diácono auxilia na 

santificação dos fiéis concedendo bênçãos às pessoas e objetos de devoção por elas 

apresentadas sempre com espírito dócil do Cristo que veio para Servir
92

. 

Transparecendo a intenção de tornar-se sacerdote, o diácono terá essa ligação 

próxima com o seminário, Casa de Formação e Coração da Diocese
93

, para aprofundar 

seus conhecimentos pastorais estando sempre sob os olhares vigilantes do Bispo através 

do Reitor. 

 

 

 

 

                                                 
92

 Cf. Mt 20, 28. 
93

 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decreto Optatam Totius, n. 12. 
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