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EDITORIAL   

 

Em sua edição de número 261, o Jornal Diocesano Estrela Matutina do 

mês de outubro de 2020 chega até você presado leitor e fiel da Diocese de União 

da Vitória com algumas das notícias que marcaram o mês de setembro em nossa 

Igreja Particular, mantendo também seus artigos de formação, espiritualidade e 

roteiros celebrativos como subsídios para as comunidades, Movimentos, 

Pastorais e Organismos da Diocese.  

No mês que passou, a Diocese de União da Vitória ganhou mais um 

membro para o seu clero com a ordenação diaconal do seminarista Damião. O 

clima de Pandemia que estamos vivendo com o Novo Coronavírus, ainda sem 

promessas garantidas de seu controle e eliminação, tornou a celebração da 

ordenação, atípica, com um número reduzido de pessoas, todas usando 

máscaras e não podendo fazer os cumprimentos festivos que a ocasião merecia. 

Contudo, para o seminarista Damião, o momento não perdeu sua beleza aos 

olhos da fé, colocando os fatos e sua vida sempre nas mãos de Deus, como 

expressou o novo diácono na celebração. 

Se referindo ao clero da Diocese, em setembro o padre Frei José de 

Jesus, religioso do Carisma Franciscano foi apresentado à paróquia Nossa 

Senhora das Dores em celebração para toda a comunidade, presidida pelo bispo 

diocesano. Frei Jesus já estava na paróquia deste março, mas devido a 

Pandemia não foi possível uma celebração com os fiéis. Localizada no Bairro 

Limeira, em União da Vitória, a Paróquia acolhe novamente os Frades 

Franciscanos, que iniciaram seu Instituto naquele Bairro há 19 anos.  

A Pandemia gerou preocupações na Igreja em todos os aspectos, 

afetando a participação dos fiéis, convocando a novas formas de chegar até eles 

para alimentar sua fé, e assim também o aspecto financeiro para manter alguns 

serviços nas paróquias e na Dioceses. Em setembro uma reunião com os 

Tesoureiros de paróquias foi convocada pelo Bispo Diocesano para melhor se 

otimizar as finanças nas Matrizes e Comunidades, bem como incentivar os 

repasses à Cúria Diocesana.   



Ao pensar o mês de outubro como o Mês Missionário promovido pela 

Igreja, não podemos deixar de destacar a reunião convocada pelo nosso Bispo 

Diocesano e pelo padre Assessor da Ação Evangelizadora, com coordenadores 

de Movimentos, Pastorais e Organismo da Diocese. Pela primeira vez reunidos 

apenas estas lideranças o objetivo foi avaliar a caminhada evangelizadora na 

Diocese e traçar caminhos novos, ou rever os já percorridos na evangelização 

da Igreja Particular de União da Vitória. A reunião teve como foco o Plano 

Diocesano de Pastoral que ainda no seu ‘Texto Mártir’ (precisando de 

apontamentos) está para ser aprovado, norteando assim a caminhada futura de 

evangelização entres os anos de 2021-2024. 

À nível de Igreja Regional, trazemos também a notícia de três leigas de 

três cidades do Paraná, que no dia 01 de outubro embarcam em missão para a 

cidade de Quebo, na Guiné-Bissau (África), no Projeto Missão São Paulo VI, 

promovido pela Igreja do Paraná. A Diocese de União da Vitória une-se em 

oração também por esse trabalho e por todos os missionários. 

Com mais detalhes você acompanha nesta Edição, essas notícias e todo 

o conteúdo formativo que o Jornal Diocesano proporciona a você e sua 

Comunidade de Fé. 

 

Por, Marcelo S. de Lara – Editor Chefe 


