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Editorial 

Entramos no mês de setembro, em que a meditação da Bíblia, Palavra de Deus, nos 

é incentivada de modo mais intenso, nos lembrando da importância de nos deixarmos guiar 

pelos mandamentos do Senhor, que nos conduz por caminhos de vida plena. Oportuno 

também neste mês em que na sociedade vivemos o ‘Setembro Amarelo’, uma campanha 

que alerta para a importância da atenção às pessoas, sabendo que muitos, por motivos 

diversos, podem em algum momento perder o sentido pleno da vida. 

A Palavra de Deus nos fala do amor para conosco e para com o outro, porque nossa 

vida é originária de Deus; é Ele o autor, o Criador; o Doador da vida. Ele espera que a 

cuidemos como um presente. Somos filhos de Deus, criados à Sua imagem.  

Nesses temas, trazemos um artigo do psicólogo Sérgio Gelchaki, na página 11, que 

trata sobre o valor da vida, e um texto do padre Joviano na página 12, comentando sobre 

o método da Leitura Orante, para a meditação da Palavra de Deus. 

Além do espaço da psicologia que proporcionamos neste ano em nosso Jornal, 

também começamos com alguns esclarecimentos sobre ‘As Leis da Igreja e na Igreja’, 

tratando de alguns Sacramentos, para que você possa melhor compreender o sentido de 

algumas normas colocadas pela Igreja.  

Nesta edição em especial, divulgamos também um dos vários livros publicados pelo 

padre Emílio, tendo o último, também o propósito com sua venda, de ajudar o Seminário 

Diocesano, o qual neste ano forma para a Diocese dois novos sacerdotes que serão 

ordenados no dia 10 de setembro e no dia 22 de outubro. 

Entre os fatos e notícias que frisamos como especial nesta edição, lembramos da 

colaboração de nossa Diocese com o Sínodo do Papa, concluindo a Síntese; as ações 

vocacionais que se deram em agosto; e também o Retorno das Romarias ao Santuário 

Diocesano, em outubro, dando aos fiéis a oportunidade de expressarem sua fé e devoção 

à Mãe de Jesus, como peregrinos. 

O mesmo Santuário que acolhe novamente as Romarias, recebeu em agosto os 

Missionários Diocesanos que retomaram as Missões Populares, alimentando nos fiéis da 

Diocese a ‘chama’ da fé. 

Que à Luz da Palavra de Deus valorizemos cada vida, cada pessoa, cada ser, vendo 

o outro como nosso irmão, filho e filha de Deus.  
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