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O mês de setembro, sendo o Mês da Bíblia lembra para a Diocese de 

União da Vitória o 1º Pilar ao qual foi lançado para 2021-2022 do Plano 

Diocesano da Ação Evangelizadora, no dia 14 do mês passado. Sendo a Palavra 

de Deus, guia, luz para nossa vida, nosso caminhar, é no Pilar da Palavra que 

queremos sustentar, construir nossa evangelização, fazendo com que todas as 

atividades promovidas na Diocese estejam sustentadas na Palavra de Deus.  

Para ajudar a valorizarmos os Textos da Sagrada Escritura, trazemos um 

artigo nesta Edição, escrito por um de nossos padres, que ajudará nosso leitor a 

perceber o valor e também a ação de Deus no trabalho de tradução da Sagrada 

Escritura, a qual tem sua Mensagem atemporal, mas traz a vida da 

contextualização da língua, para que chegue à cada nação de modo 

compreensível e possível de ser vivida.  

Reforçando o que foi pedido no lançamento oficial do Plano Diocesano, 

cada encontro, cada formação, cada trabalho nas atividades da Igreja e também 

na vida pessoal e familiar de cada fiel, precisa ter a presença da Palavra de 

Deus. 

A Evangelização é um trabalho que se dá as vezes de modo silencioso, 

mas que gera excelentes frutos. Lembramos aqui o trabalho do Movimento da 

Legião de Maria, que neste mês de setembro comemora 100 anos de sua 

presença no mundo. Também na Diocese de União da Vitória, Legionários e 

Legionárias fazem um belo trabalho na companhia da Virgem Maria, rezando e 

visitando pessoas que precisam da Palavra de Deus. 

Uma comemoração especial que se deu em agosto foi também vivida na 

cidade de Antônio Olinto, onde a comunidade celebrou os 43 anos da fundação 

da paróquia São José, que está em sua 4º igreja matriz. Uma missa com a 

presença de representantes de todas as comunidades e Movimentos, presidida 

pelo bispo diocesano, marcou a data especial, justamente no ano em que o Papa 

Francisco consagrou como o ‘Ano de São José’. 

Ainda vigilantes e cuidadosos com o risco da Pandemia da Covid-19, 

damos Graças ao Deus da vida pela chegada da vacina, que pôde dar mais alívio 

e esperança a todos nós. Com a possibilidade também da participação de 50% 



da capacidade de fiéis nas igrejas, nossa Diocese aos poucos vai retomando 

seus encontros e formações presenciais. Reunião da Cáritas e formação de 

alguns catequistas já se deram presencialmente em algumas paróquias, 

enquanto outros encontros seguem ainda de modo online. 

Fechando o mês de agosto, mês vocacional, louvamos a Deus pelos 

quatro seminaristas do Seminário Diocesano que receberam novos Ministérios 

em sua etapa formativa. Instituídos Leitores e Acólitos oficiais, auxiliam no 

serviço da Liturgia nas celebrações.  

Assim, caro leitor e fiel, vivamos este mês na intimidade da Palavra de 

Deus.  
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