
Queridos filhos,

Na manhã de quinta-feira, 5 de maio, aconteceu mais uma reunião do Colégio dos
Consultores Diocesanos. Naquela reunião foram tomadas algumas decisões que
aqui compartilho com todos vocês:

1.    Está sendo estudado um modelo de provisão que facilite a representação legal
dos párocos diante das instituições civis, especialmente da rede bancária.

2.    Com alegria comunico que o Pe. Tarcísio de Sales já se encontra em Recife,
dando inicio a sua terapia. Ele está tranquilo, graças a Deus. E, como já disse na
comunicação anterior, mantenhamo-nos unidos a ele através das nossa orações.

3.    Sentimos a necessidade de termos o Coordenador da Cúria Diocesana;
seguindo as orientações do CIC, foi nomeado o nosso Vigário Geral, Pe. José
Vicente. 

4.    O Sr. Francisco Davy Esley da Silva, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus –
Brejo Santo, tinha sido apresentado e formado no governo de D. Fernando, para
ser ordenado Diácono Permanente; mas a sua idade canônica não lhe permitiu.
Recentemente, o seu pároco, Pe. Fernandes atualizou o pedido e o mesmo foi
submetido à apreciação dos Consultores, que foi unanimente aprovado. 

5.    Brevemente a Cúria Diocesana passará a funcionar em dois expedientes. Sendo
que no turno da manhã será para atendimento externo e à tarde para trabalhos
internos. 
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6.    Durante o expediente da Cúria todos vocês poderão contar com o
estacionamento da Casa Geral das Irmãs Filhas de Santa Teresa. Basta pedir ao
funcionário Schumayk para abrir o portão de ingresso. 

7..    Após a ordenação diaconal, os queridos diáconos irão servir nas seguintes
Paróquias: Dalisramon Cruz: Paróquia São Sebastião (Nova Olinda); Rodrigo
Rêmulo: Paróquia N. Sra. das Dores (Basílica); Felipe Tavares: Paróquia N. Sra. das
Dores (Assaré); José Maycon: Paróquia N. Sra. dos Milagres (Milagres); Filipe
Gonçalves: Paróquia S. Raimundo Nonato (Várzea Alegre); Cícero Cladson:
Paróquia S. Raimundo Nonato (Várzea Alegre); Admo Matos: Paróquia S. Coração
de Jesus (Brejo Santo); Bruno Ferreira: Paróquia S. Coração de Jesus (Crato). 

Com um abraço afetuoso, deixo-vos minha bênção de pai e pastor, pedindo-vos suas
orações para esse momento de nossa diocese por ocasião da “Visita Ad Limina
Apostolorum”. 

 

Dom Magnus Henrique Lopes, OFMCap.,
Bispo diocesano de Crato 


