ORIENTAÇÕES CPP
DIACONATO PERMANENTE
ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE

Orientações ao Pároco e ao Conselho Pastoral Paroquial
Sobre indicações de candidatos ao Diaconato Permanente
Deve necessariamente, ser encaminhado ao CADIPE, a
avaliação do candidato pelo CPP, conforme os quesitos específicos
relacionados abaixo. Essa apreciação pode ser colhida preferencialmente - em reunião do Conselho. Também é possível se for mais conveniente, e para evitar os constrangimentos
derivados de avaliação em reunião plena - ouvir ou recolher por
escrito separadamente de cada conselheiro o seu parecer, e
remeter os pareceres para nós com suas ponderações e uma
síntese do conjunto. A Avaliação do CPP deve ser referendada e
assinada pelo Pároco ou Administrador Paroquial.
Quesitos para avaliação pelo CPP
Pontos para verificar e informar, em caráter reservado, quando da
indicação pela Paróquia:
 Saúde física e equilíbrio mental; maturidade humana
adequada à idade.
 Virtudes naturais: sinceridade, disposição para o trabalho,
prudência, honradez, constância, firmeza de convicções,
espírito de sacrifício de serviço, capacidade de convivência e
de trabalho em equipe, obediência.
 Conhecimento de doutrina, hábito de leitura da Bíblia e amor
à Palavra de Deus.
 Vida de oração e práticas de espiritualidade, pessoais e
comunitárias.
 Zelo apostólico; cooperação nas atividades da Igreja;
comprometimento,
disponibilidade.
Empenho
na
evangelização, no serviço da caridade.
 Atitude ante os bens materiais: cuidado e zelo;
desprendimento; parcimônia no uso dos próprios bens;
capacidade de partilhar.
 Sensibilidade ante a dor e a miséria alheias; solidariedade,
caridade.
 Convívio familiar e paroquial: relacionamento com esposa,
filhos; vizinhos e irmãos de comunidade.

 Atividade profissional: zelo, compromisso com a palavra dada,
responsabilidade.
 Eventual presença de certas limitações físicas, psíquicas, de
caráter, de comportamento.
 É estimado e aceito na comunidade paroquial? Goza de boa
fama em sua comunidade?
 Como diácono permanente, em que poderá contribuir mais
para a Igreja em Belo Horizonte?
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