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O Estrela Matutina deste mês registra um fato marcante para a Diocese 

de União da Vitória, que foi a morte de seu primeiro bispo Diocesano. Nos trinta 

anos que pastoreou a Diocese, Dom Walter Michael Ebejer deixou nela marcas 

que, todo o seu histórico renderia muitas páginas. O Estrela Matutina, Jornal ao 

qual Dom Walter Ebejer sempre prezou e fez dele um instrumento de 

comunicação da Diocese traz nestas páginas o desfecho, o encerramento de 

sua vida em nossa história diocesana, relação a qual terminou providencialmente 

no Dia do Padroeiro da Diocese.  

Além desse registro importantíssimo, outros acontecimentos vêm fazendo 

a história de nossa Diocese e merecem ser aqui registrados. O lançamento do 

Plano Diocesano marcado para meados de agosto é um fato que comunica a 

caminhada, os rumos da Evangelização Diocesana, mostrando sua Prioridade, 

Metodologia e as Bases às quais está sustentado. O ‘Evangelho do Dia’, com 

Dom Walter Jorge, também celebra neste mês dois anos de publicação. 

Além do estudo e intimidade com a Palavra de Deus, uma das dimensões 

focadas no Plano Diocesano, o aspecto da Caridade também é preocupação 

constante em nossa evangelização. Neste mês, a Cáritas Diocesana mobiliza as 

paróquias em vista de uma assistência às famílias mais necessitadas, para que 

passem os meses de frio melhor agasalhadas, e as paróquia estão fazendo um 

bonito trabalho.  

 Acompanhado da ação está também a formação de agentes, lideranças 

leigas desta Igreja Particular. Nos meses de maio e junho, a Pastoral da 

Comunicação participou de formações à nível Regional sobre Redes Sociais. 

Com esta formação, a Pascom pode melhor pensar como usar as páginas das 

paróquias para a Evangelização e também melhorar a comunicação com os 

paroquianos.  

 Estes são alguns dos importantes acontecimentos que se deram e que 

estão para acontecer em nossa Diocese.  

Deixamos aqui nosso agradecimento a Dom Walter Ebejer por sua 

colaboração ao Estrela Matutina durante todo o tempo que foi Diretor e redator 

no Jornal, com sua coluna onde trazia comentários de textos do Concílio 

Vaticano II, levando ao povo e ao clero uma viva consciência de Igreja. 



Nossos demais artigos: Catequese, Liturgia, Espaço da Estrelinha, Salmo, 

Santo e a Palavra de Dom Walter Jorge também estão nesta edição, dando ao 

leitor, formação e espiritualidade. 
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