
Editorial – Maio de 2021 - Estrela Matutina – 63 Anos

O mês de maio é marcante com as comemorações que ele traz, e o 

Estrela Matutina tem também seu espaço nele completando 63 anos no dia 

15. Na coluna ‘Destaque’, ao lado, o (a) leitor (a) encontra um resumo dessa 

história. 

Maio se inicia com o ‘Dia do Trabalhador’, ou ‘Dia do Trabalho’,

comemoração carregada de sentido e marcada pela luta de Direitos 

trabalhistas em vista de maior dignidade ao operário (a). As conquistas que 

temos hoje são frutos de luta, prisões, derramamento de sangue, doação da 

vida de alguns pela garantia de dignidade aos trabalhadores. O Estrela 

Matutina resgata um pouco desta história, traz um espelho do desemprego 

hoje na pandemia e registra a contribuição da Igreja na defesa da Dignidade 

do Trabalho e do Trabalhador. 

A Figura de Maria neste mês é outro elemento valorizado pela Igreja. 

Seu papel na História da Salvação como mulher escolhida por Deus para 

gerar seu Filho Jesus carrega o ideal de que a mulher como esposa, 

trabalhadora, mãe, filha de Deus, e como mulher mesmo, quanto mais olhar 

para a pessoa de Maria, a qual também foi humana como nós, e ter nela a 

referência de fazer na vida a vontade de Deus, mais feliz e realizada estará 

em espaços que ocupa na sociedade. As palavras “Eis aqui a serva do 

Senhor; Faça-se em mim a Tua vontade”, são atitudes de sabedoria de quem 

espera se realizar deixado Deus agir.

Preocupada com a caminhada da sociedade, a Igreja do Brasil, 

também representada pela CNBB, discutiu no último mês temas relevantes 

na 58ª Assembleia dos Bispos, que você também encontra nas páginas 

deste mês, entre eles a importante ação da Campanha da Fraternidade, 

expressão viva da Igreja na vida cotidiana das pessoas. 

Serviços de amor e caridade para com o próximo tivemos também em 

nossa Diocese com ações de ajuda a pessoas necessitadas na Pandemia, 

com arrecadação de alimentos e material de higiene. Outro importante gesto 

de inclusão social e eclesial foi o início das missas na linguagem dos sinais 

que se iniciaram na Paróquia da cidade de Rio Azul.
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Outros relevantes assuntos, como as últimas Transferências no Clero 

da Diocese, artigos e reflexões, dispomos aqui para você nesta Edição do

63º Aniversário do Estrela Matutina.
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