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 Ao chegarmos na metade do ano, ainda que o tempo da Pandemia o qual 

vivemos nos tenha colocado em um ritmo mais lento da vida pelas restrições que 

devemos seguir, percebemos o quanto a vida passa e se vai sobre nossos dias. 

Nesses tempos assistimos perplexos a morte de tantas pessoas vítimas 

da Covid, com a vida ceifada de modo quase instantânea. Contudo, nossa vida 

vai continuando dentro do possível, vivendo os acontecimentos bonitos, 

celebrando conquistas, bem como, sentindo as dores da saudade daqueles que 

nos deixam. Tentamos levar uma vida ‘quase normal’, se assim podemos dizer. 

 Em nossa Diocese, o Jornal Diocesano acompanhando alguns desses 

fatos, os registra para que a história das pessoas que fazem a vida de nossa 

Igreja Particular seja como que cristalizada e valorizada como um gesto de louvor 

a Deus, o qual, também nas tribulações, caminha conosco. 

 Nossa Diocese celebra alegre a entrada do mês de junho por ser o mês 

dedicado ao seu padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. Contudo, a Solenidade 

de Corpus Christi este ano precisou ser organizada em algumas paróquias por 

Drive in, sem aglomeração de pessoas, nem procissões. 

 Alguns acontecimentos no mês de maio causaram tristeza para nós, entre 

eles, a morte de um dos nossos Diáconos Permanentes, vítima da Covid, assim 

como a despedida das Irmãs Palazzolo, que atuaram por mais de três décadas 

na Diocese. Vivemos tais tristezas, mas também celebremos importantes 

alegrias como a ordenação de mais um padre para a Diocese, a acolhida de 

novos padres em novas paróquias; a bela homenagem feita às mães na Catedral 

da Diocese, e a Instituição da Pastoral da Comunicação em duas paróquias.  

 A formação do Plano Diocesano de Pastoral para as lideranças é outra 

dimensão bonita que nossa diocese vem investindo e realizando a cada dois 

meses, preparando o lançamento oficial do Plano, programado para meados de 

agosto, na Semana Nacional da Família.  

 Estes são os assuntos que a Edição deste mês traz registrada em suas 

páginas, sabendo ainda que inúmeros outros acontecimentos, na dinâmica de 

nossas paróquias com suas Pastorais e Movimentos, nas matrizes e 

comunidades, fazem acontecer a vida de nossa Igreja Diocesana. 



 Artigos de formação, catequese e espiritualidade o leitor (a) e fiel 

diocesano também tem garantido nas páginas deste mês. Boa Leitura a todos! 
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