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Editorial 

 

Estamos chegando com a Edição de agosto do nosso Jornal Diocesano 

Estrela Matutina. Este mês é todo especial para a Igreja, a qual celebra o Mês 

das Vocações, valorizando cada chamado que Deus faz às pessoas, para que 

sigam seu Projeto de Vida, por meio de um caminho específico ao qual se 

realizam como pessoas, encontram e seguem a Deus em cada caminho.  

Nesse contexto vocacional, já lhe adiantamos em nossas páginas que 

neste ano, dentro da Vocação ao Ministério Ordenado, nossa Diocese de União 

da Vitória acolhe novos membros em seu Presbitério, seja no serviço Presbiteral, 

como padres, e também no serviço Diaconal, com ordenação de novos Diáconos 

Permanentes, homens que têm também o Dom da vocação ao Matrimônio, e 

que além de encontrarem a Deus na vida familiar, também servem a Igreja no 

Ministério Diaconal, recebendo o 1º Grau do Sacramento da Ordem. Além de 

dois novos Diáconos Permanentes que serão ordenados, a Diocese acolheu 

mais dois que vieram da Arquidiocese de Curitiba, enriquecendo nosso 

Presbitério Diocesano.  

Outra chamada importante que damos nesta edição é sobre as Missões 

Diocesanas que está sendo retomada, com o Santuário Diocesano acolhendo a 

primeira deste ano, no mês de agosto.  

Também lembramos que o Santuário voltará a acolher as Romarias que 

nossa Diocese esteve promovendo em anos anteriores. Para outubro deste ano, 

as Paroquias estão se preparando para enviar suas caravanas. Na página 03 

desta edição, um artigo de nosso bispo diocesano acena a importância deste 

evento rico e histórico na tradição cristã, que são as peregrinações a Santuários 

Marianos. Nossa Senhora do Rosário, padroeira de nosso Santuário, em Rio 

Claro do Sul – Mallet, nos aguarda para um encontro com ela e com Seu Filho 

Jesus.  

Lembrando desta devoção Mariana, destacamos o Encontro Diocesano 

do Terço dos Homens, que se dará em setembro na paróquia Nossa Senhora do 

Rocio, em União da Vitória. Unidos à Deus por meio da récita do Rosário, esses 



homens, alguns, pais de família, levam para suas vidas e suas casas o alimento 

da espiritualidade, que dá sentido e renova a esperança da presença de Deus e 

a companhia de Nossa Senhora em suas vidas. 

Nosso Jornal ainda lembra de um passo importante em nossa Igreja 

Particular que é a implantação da Pastoral da Educação, uma iniciativa fruto da 

Campanha da Fraternidade, que neste ano abordou a temática da Educação 

como tema. 

Não deixe de ler ainda os novos artigos que entraram nesta Edição. Na 

página 11 com o psicólogo Sérgio, e na página 05, sobre as Leis da Igreja, com 

o padre João Henrique. 

Estas são algumas das notícias que aqui trazemos a você, nosso (a) leitor 

(a), fiel diocesano, que acompanha nossa caminhada de Igreja e que junto 

conosco constrói também essa bonita história. Abençoado Mês Vocacional! 
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