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Editorial. 

 

Prezado (a) leitor (a) do nosso Jornal Diocesano, eis que chegamos ao 

sétimo mês deste ano de 2022, iniciando o 2º Semestre. Nossa Diocese de União 

da Vitória viveu e promoveu vários eventos, encontros formativos e celebrações 

nesse meio ano já passado, e tem muitas atividades já programadas até o 

encerramento deste nosso ano. 

O mês de junho que passamos foi rico e frutuoso em nossa Igreja 

Particular com eventos que trazemos registrado aqui porque foram para a 

Diocese e de modo especial aos fiéis, importantes, marcantes em suas histórias 

como pessoas e como fieis desta Igreja Diocesana. 

Depois de uma longa preparação desde 2021, concluímos em junho 

nossa contribuição com a Fase Diocesana do Sínodo, que o Papa convocou para 

2023. Grupos de nossa Diocese se mobilizaram dando o máximo de si para 

contribuir com o questionamento do Papa: “De que modo podemos viver como 

uma Igreja Sinodal, unida? Estamos nesse caminho? O que podemos fazer para 

estar, para caminharmos melhor juntos? ”. Cada Paróquia com seus Movimentos 

e ouvindo grupos da sociedade deram sua contribuição. 

Não poderíamos deixar de registrar em nossas páginas a memória que a 

Diocese fez de um ano do falecimento de seu primeiro bispo, que a pastoreou 

por trinta anos. As homenagens foram tanto da Diocese como da Academia de 

Letra, a qual ele foi um dos fundadores, em União da Vitória. Seu Pastoreio 

formou também o jeito de ser de nossa Igreja Particular. 

Certamente você deu uma lida no texto da capa de nossa Edição deste 

mês, notando que outra ação importante está acontecendo na Diocese que é um 

novo modo de pensar e viver a catequese das crianças, adolescentes e de 

adultos. O fato vem mudar o nosso modo de olhar para a Catequese, mudança 

que fará toda a diferença na vida de cada cristão, fazendo dele um discípulo e 

um missionário de Jesus, e não um aluno de conteúdos da fé. 

E olha só, falando em missionário temos novidade para o mês de agosto. 

Retomam-se as Missões Populares com os Missionários Diocesanos. E o 



Santuário Diocesano será o anfitrião dessa força missionária para seus fiéis, 

onde as famílias acolhem os missionários em suas casas, participam de 

formações com grupo de casais, jovens e crianças na igreja, e das celebrações. 

Essas e outras notícias aqui registradas deixam você por dentro de alguns 

dos diversos fatos vividos em nossa Diocese. Não deixe de aproveitar ainda para 

sua formação, dos artigos que aqui trazemos, textos de Espiritualidade, Doutrina 

Social, Psicologia, Catequese, Liturgia e da vida comunitária; riqueza para todos 

nós. Abençoado mês de julho! 
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