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Uruguaiana, 06 de agosto de 2020.

COMUNICAÇÃO
Irmãos Padres, Religiosos e Leigos, amados e chamados por Deus, a paz de Cristo!
Vivendo as alegrias do mês vocacional, motivados pelo lema: “És precioso aos meus
olhos... Eu te amo” (Is 43,4), servimo-nos do presente para informar os encaminhamentos
pastorais e algumas luzes para a ação evangelizadora nesse tempo de pandemia, a partir das
reuniões da ECCO e do Conselho Diocesano de Presbíteros, realizadas de forma on-line no
decorrer da semana:
ENCONTROS BÍBLICOS EM FAMÍLIA: nos próximos dias serão disponibilizados para download
no site da diocese, os dois roteiros do mês de agosto para os encontros bíblicos. Neste período
da pandemia nossas pequenas comunidades não podem realizar seus encontros; desse modo,
a recomendação é que os referidos roteiros sejam rezados em família. Será necessário um
empenho de todos nós para viabilizar a oração através da Palavra, enviando os roteiros nos
grupos do WhatsApp ou até mesmo imprimindo-os para àqueles que tem dificuldades de acessar
os meios digitais.
FORMAÇÃO DIOCESANA ON-LINE: durante os meses de agosto e setembro, continuemos
motivando nossos agentes, em especial, os animadores/coordenadores de comunidades,
grupos, movimentos e serviços; catequistas; ministros e agentes da liturgia, à participação nas
lives de formação nas quintas-feiras às 19h.
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA 2020: a Comissão Regional da Pastoral Familiar elaborou e
disponibilizou às dioceses o subsídio “7 dias de oração em família” com roteiros que nos ajudarão
a bem celebrar a Semana Nacional da Família, que acontecerá de 15 a 21 de agosto. O mesmo
estará disponível para download no site da diocese, também nos grupos do WhatsApp. A
orientação é que os referidos roteiros sejam rezados após a oração pós-comunhão. Entretanto,
para que a celebração não fique tão longa, podemos nos servir de alguns elementos dos roteiros
para motivarmos a oração. O importante é que usemos de forma criativa o subsídio e não
deixemos passar “em branco” esse momento.
ANIMAÇÃO VOCACIONAL: durante o mês de agosto, nas segundas-feiras às 19h, somos
convidados a celebrar em comunhão com os nossos seminaristas, acessando a página do
Seminário maior no facebook. Nesse tempo favorável, motivemos nossas comunidades para que
também possam acompanhar as celebrações e intensificar a oração pelas vocações. Nesse
sentido, uma Capela Vocacional virtual, criada pelos seminaristas, será compartilhada nos
diferentes grupos. A ideia é fazer com que a mesma possa circular, chegando ao máximo de
pessoas. Cada pessoa que recebe fica um dia com a capela para oração, depois encaminha aos
seus contatos.
29ª ROMARIA DIOCESANA DE NOSSA SENHORA CONQUISTADORA: diante das restrições
impostas pela pandemia, a 29ª Romaria Diocesana, cujo tema escolhido foi “Com a Mãe
Conquistadora, em família, cuidemos da vida e renovemos a esperança”, será realizada dia 25
de outubro junto ao Santuário Diocesano, numa nova modalidade, a saber: a) Missa no
Santuário, transmitida pelo facebook da Diocese e rádio local, em formato de drive-in; b) após a
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missa, será realizada uma carreata pelas principais ruas de Uruguaiana;
c) A novena será realizada a nível diocesano, envolvendo todas as
paróquias (transmissão pelo facebook da Diocese); d) O tema proposto será refletido e rezado
durante o mês de outubro, a partir do subsídio dos encontros bíblicos em família; e) O Setor
Diocesano da Juventude, no domingo da Romaria, rezará o terço com as juventudes às 15h,
com transmissão pelo facebook da Diocese. Oportunamente, serão divulgadas a programação e
orientações para o dia festivo.
ENCONTRO COM AS (OS) SECRETÁRIAS(OS) PAROQUIAIS: no dia 31 de agosto às 9h,
realizaremos um encontro on-line com as (os) nossas (os) secretárias (os) paroquiais. O mesmo
será realizado através do aplicativo zoom. Oportunamente, estaremos enviando o link e as
orientações para acesso.
NOVO DIRETÓRIO PARA A CATEQUESE: publicado recentemente pelo Pontifício Conselho
para a Promoção da Nova Evangelização, o documento traz um complexo de princípios e de
normas com a função de orientar a ação pastoral, no campo da catequese de toda a Igreja.
Sendo assim, nos próximos dias faremos junto às paróquias um levantamento de pedidos desse
documento, a fim de que possamos colocá-lo nas mãos dos agentes da Iniciação à Vida Cristã,
especialmente, de nossos catequistas. O custo unitário, com desconto, será de R$ 22,40. No
encaminhamento que faremos, é importante considerar a necessidade de cada comunidade
brindar seus catequistas com o documento, uma vez que já se doam à causa da evangelização,
muitas vezes investindo seus próprios recursos.
ENCONTRO COM AS COORDENAÇÕES PAROQUIAS DA CATEQUESE: no dia 12 de
setembro, das 14h30min às 16h30mim, realizaremos um encontro on-line com as Coordenações
Paroquias da Catequese, a fim de partilharmos alguns aspectos da avaliação realizada, bem
como pensarmos algumas luzes para os processos de iniciação, em nossas comunidades. O
mesmo será realizado através do aplicativo zoom. Oportunamente, estaremos enviando o link e
as orientações para acesso.
ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO DIÁCONO DIOGO DIAS: será realizada no dia 21 de
novembro às 9h, em São Francisco de Assis. A missa será restrita aos padres, seminaristas,
religiosos e familiares do diácono Diogo, considerando as orientações para o distanciamento
social. A transmissão da ordenação será realizada pelo facebook da Diocese. Desde já,
acompanhemos com nossa oração esse momento de graça na vida de nossa Igreja.

Com sentimentos de alegria e gratidão, pelos processos que estamos realizando, mesmo
em meio aos limites impostos pela pandemia, pedimos a Mãe Conquistadora e a São Miguel
Arcanjo, nossos padroeiros, que intercedam a Deus por todos nós!

Fraternalmente,

Dom José Mário S. Angonese
Bispo Diocesano

Pe. Jonison Mallmann
Coord. Diocesano de Pastoral

