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Editorial 

 

Com as possibilidades de maior abertura aos encontros presenciais, bem 

como às celebrações nas igrejas, nossa Diocese vai reavivando suas atividades, 

quase praticamente paradas devido a Pandemia, com formações acontecendo 

apenas de modo virtual. 

Alguns noticiários ainda divulgam e alertam sobre o aumento no número 

de mortos pela Covid em alguns países europeus, enquanto que outros 

noticiários locais falam da flexibilização no uso de máscaras em locais públicos 

em algumas cidades do Brasil e também próximas à nossa Diocese. 

A Igreja respeita tal cautela, e dentro das condições possíveis vai 

caminhando. Assim se dá em nossa Diocese. No último mês pôde-se ver várias 

ações que contaram com a participação presencial de nossas lideranças e 

demais fiéis diocesanos. 

Nosso Estrela Matutina de novembro traz algumas delas como: a 

realização do Cenáculo com Maria, organizado pela RCC, que também nomeou 

nova coordenação para o Movimento; as reuniões da Cáritas Diocesana, que 

está aos poucos se estruturando por meio das formações necessárias à sua 

melhor atuação. Também aconteceram encontros com Zeladoras de Capelinhas 

de uma das paróquias da Diocese; e ainda, as formações à nível regional e 

nacional aproveitadas de modo online pela Pastoral da Comunicação, que 

também vai se formando e encontrando caminhos de atuação nas paróquias. 

Esta dinâmica das Pastorais, Movimentos e Organismos da Diocese 

ajudam mostrar a força que os leigos exercem na ação evangelizadora, 

buscando e se dispondo a estarem sempre em formação e ação missionária. 

Um trabalho feito pela Pascom nas redes sociais da Diocese em outubro, 

Mês Missionário, foi mostrar em vídeos a identidade de cada Pastoral, 

Movimento e Organismo que a Diocese tem com força evangelizadora. Ainda em 

novembro outras mais serão mostradas. 

Uma das celebrações importantes que tivemos foi a ordenação de mais 

um padre para a Diocese, evento que pela primeira vez aconteceu na Paróquia 

Nossa Senhora das Graças e São José, de General Carneiro, que doou seu 

primeiro padre para a Igreja. 



Com a possibilidade de alguns encontros presenciais, o clero da Diocese 

pôde em outubro fazer também seu retiro anual, que geralmente acontece em 

fevereiro. Foi momento importante para cada consagrado, que necessita deste 

espaço de recolhimento para seu caminhar no Ministério. 

A preocupação com o cultivo das vocações é prioridade para uma 

diocese. Nosso Seminário Diocesano começa a retomar os retiros vocacionais 

promovendo um deles no dia 05 de dezembro, acolhendo assim possíveis 

candidatos para 2022. 

Todos esses fatos estão registrados aqui em nosso Jornal Diocesano, 

assim com os ótimos artigos formativos que trazemos todo mês.  

Folheie nossas páginas, e acompanhe a caminhada de nossa Diocese. 
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