
Prezado fiel, leitor(a) do Estrela Matutina 
 

Esta é a quarta edição que nosso Jornal Diocesano não terá sua 

impressão total, de 12.500 exemplares. A Pandemia da Covid-19, que afetou 

todo o planeta com o novo coronavírus também nos afetou economicamente 

além da impossibilidade de distribuirmos os jornais, os fazendo chegar às 25 

paróquias e mais de 400 comunidades do interior de nossas 13 cidades que 

pertencem à Diocese de União da Vitória. Os cuidados exigidos pelas 

autoridades sanitárias pedem que se evite passar material de mão em mão sem 

o uso de luvas e de álcool 70, além de orientar o distanciamento social. 

Mais um mês entramos assim convivendo com esta Pandemia desde o 

mês de março, quando de modo generalizado começou em nosso país, e mais 

um mês nosso informativo diocesano não chegará nas mãos de muitos que 

acostumaram buscar o jornal em sua comunidade ou Matriz, alguns inclusive 

relatando que os pegavam nas bancas de revistas, de São Mateus do Sul e 

União da Vitória. Três secretários paroquiais nos indagaram quando voltaria as 

edições impressas, pois muitos acostumados, estão procurando nas secretarias.  

Com o início das restrições por causa da Pandemia, o Estrela Matutina se 

fortaleceu na plataforma on-line, sendo visualizado no site da Diocese e recebido 

por arquivo PDF por alguns grupos, ainda que a internet não esteja acessível em 

todos os lugares e grupos de pessoas. A ajuda de nossos colaboradores que 

patrocinam a evangelização, e a contribuição das paróquias mantiveram os 

serviços com o Jornal, dando um respiro para as contas da Cúria Diocesana.  

Nesta edição amigo (a) leitor (a), o Estrela Matutina terá a impressão de 

alguns exemplares, bem como das três edições anteriores que ficaram somente 

no formato digital. Por motivos de preservação histórica, continuando o trabalho 

de arquivamento da história de nossa Diocese retratada em seu Jornal 

Diocesano, se fará a impressão de 700 exemplares de cada uma das quatro 

edições. Além de garantir a preservação histórica nas encadernações feitas a 

cada ano, se possibilitará que as igrejas matrizes recebam também um número 

de aproximadamente 25 exemplares para seu arquivamento e distribuição.  

Nesta própria edição vemos a importância e a beleza da preservação dos 

fatos construídos e narrados por nossa Igreja da Diocese de União da Vitória, 



sendo que aqui recordamos este mês a notícia da ordenação de um dos 

membros do clero desta Diocese, que celebra seu Jubileu de Ouro no sacerdócio 

e que a cinquenta anos atrás este mesmo Jornal noticiava sua ordenação. 

Nosso prognóstico caro fiel é que nos próximos meses ainda 

continuaremos mantendo o Jornal apenas na plataforma digital, que você poderá 

acessar no site da Diocese: www.dioceseunivitoria.org.br, ou receber em arquivo 

PDF por algum grupo. Informe-se em sua paróquia.  

Rogamos ao Deus de bondade sob a proteção do Sagrado Coração de 

Jesus, padroeiro da Diocese que as condições melhorem e que esta Pandemia 

chegue ao fim. Enquanto isso, de outras formas continuamos a noticiar e narrar 

os fatos acontecidos nesta Igreja Particular de União da Vitória, levando também 

a você informação e formação pelo Estrela Matutina, existente desde 1958. 
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