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Editorial
Louvor e Ação de Graças é o sentimento que expressamos nesta nossa
última edição de 2021 do Estrela Matutina. Quantas notícias e formações aqui
publicadas, quanta narrativa aqui escrita, quanta história aqui registrada para a
memória de nossa Diocese, histórias que constroem esta Igreja Particular de
União da Vitória, e mostram sua dinâmica na evangelização em prol da
construção do Reino já aqui, mas completo, ainda não.
Não vencemos ainda a Pandemia do Coronavírus, mas passamos fortes
por ela. Rogamos a Deus por aqueles que se foram sendo vitimados pelo
Coronavírus. É verdade que neste momento, preocupados, estamos ouvindo
sobre uma outra forte onda de uma nova cepa da Covid-19 em países asiáticos
e europeus, por isso mais uma vez nos confiamos ao Senhor.
Apesar dessas angústias, entramos no mês de dezembro, mês festivo,
alegre, esperançoso, pois a Solenidade do Natal mais uma vez e sempre nos
revigora com a mensagem da vida e da presença de Deus em nossa existência.
O Emanuel, o “Deus Conosco”; o Menino Deus, o Príncipe da Paz, dissipa
nossos medos. “Quem crer em Mim, ainda que morra, viverá! Esta certeza nos
revigora.
Por estar conosco, Sua Palavra nos animou e motivou nossas ações
pastorais. Dentre as ocorridas no último mês, o Estrela Matutina de dezembro
destaca, a caminhada da Cáritas Diocesana que vem se fortalecendo na Diocese
e realizou ações no Dia Mundial dos Pobres junto com as paróquias; a Reunião
do Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora, que estudou a Iniciação à Vida
Cristã e o Sínodo dos Bispos para 2023, que na Fase Diocesana terá sua
abertura oficial na Diocese no dia 10 de dezembro; compartilhamos a alegria da
comunidade alemã e polonesa ao poderem retornar com suas missas mensais;
o ingresso de um grande número de novos coroinhas e acólitos instituídos na
Paróquia São José de Antonio Olinto; e também a formação dada pelo
‘Sementes de Alegria’, em uma live, ao público infantil e juvenil.

Outras formações como da Pastoral da Comunicação também foram
intensas a nível regional e nacional, crescendo na dimensão Diocesana.
Com todas essas notícias e formações que aqui trouxemos neste ano,
agradecemos aos nossos (as) leitores (as), por caminharem conosco nessa
jornada, e louvamos a Deus pelos colaboradores, paróquias e patrocinadores
que ajudaram essa evangelização continuar.
Nos programando para 2022, desejamos voltar com o Estrela Matutina
impresso, após dois anos apenas no online. Que o Senhor nos fortaleça nesta
missão de comunicar, evangelizar e narrar a história da caminhada de nossa
Diocese de União da Vitória. Louvado seja Deus!
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