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EDITORIAL 

 

Tempo de missão na Igreja é todo tempo, pois na sua própria essência a 

Igreja é Missionária, e tem por missão comunicar o Cristo. 

Mas o mês de outubro é um tempo especial onde a Igreja dá um destaque 

à sua Dimensão Missionária. E nesta edição do Estrela Matutina, por meio dos 

conteúdos, fatos registrados no último mês, nosso (a) prezado leitor (a) 

encontrará as diversas formas com que a Igreja exerce seu papel Missionário. 

Na própria Diocese de União da Vitória, a participação de nossas 

lideranças na 41ª Assembleia do Povo de Deus foi um momento importante, 

mostrando a sintonia com que as Igrejas Particulares têm na caminhada 

evangelizadora com o Regional e com as Diretrizes Nacionais.  

Depois, indo além de sua atuação no espaço eclesial, a Igreja tem sua 

missão no mundo, como aquela que deve ajudar a sociedade a bem caminhar. 

O 1º Encontro entre bispos do Brasil e Parlamentares Católicos, foi um 

momento histórico e de Graça para a Igreja e para a própria ação política de 

nosso país. Na matéria publicada nesta edição, o leitor poderá ver o que a Igreja 

espera dos Políticos Católicos e o que os Parlamentares Católicos esperam da 

Igreja no campo político e social como um todo. 

A ação missionária da Igreja é algo que acontece no impulso do Espírito, 

como cremos, contando com a atuação dos homens, que de geração em 

geração repassam os ensinamentos do Magistério da Igreja. Valorizando o 

repasse de gerações deste ensinamento, o Estrela Matutina traz em suas 

páginas a celebração dos 150 anos da presença dos Poloneses no Estado 

do Paraná, os quais com sua cultura e com os costumes religiosos, externaram 

e marcaram muito a presença da Igreja na vida em sociedade. Presentes em 

uma expressiva parcela da população paranaense uma das cidades da Diocese 

de União da Vitória recebeu inclusive no último mês, o título de Capital Polonesa 

do Paraná.  

Na Diocese, o mês de outubro começa com uma nova coordenação na 

Equipe do Conselho Missionário Diocesano (COMID), e o padre Joviano, que 



estava como assessor até o momento fez um relato da ação missionária na 

Diocese. Não deixe de recordar. Com o lançamento ainda do Plano Diocesano 

de Pastoral, nossa caminhada diocesana e missionária quer dar novos e 

fortalecidos passos na missão evangelizadora. 

Queremos ainda, contribuir com reflexões ao Sínodo dos Bispos, 

convocado pelo Papa para 2023, e que se inicia já neste mês com consultas nas 

Dioceses, para que, como pede Francisco, ouvindo a ‘Voz do Espírito’, 

caminhemos unidos com toda a Igreja, em uma verdadeira Sinodalidade. 

Trazemos aqui em nossas páginas uma contextualização sobre este Sínodo aos 

nossos leitores. 

 Com outros conteúdos aqui dispostos, assim também nós como Igreja 

Particular comunicamos, anunciamos o Reino, mantendo com alegria a missão 

de evangelizar e anunciar o Cristo. Que o Mês Missionário seja frutuoso em cada 

comunidade diocesana. 
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