ESTRELA MATUTINA – MAIO DE 2022
Editorial:
Seja bem-vindo (a) mais uma vez em nossas páginas amigo (a) leitor (a),
fiel de nossa Diocese.
Abrimos esta edição dizendo que a história se faz também dos registros
de acontecimentos que envolvem a nós a outras demais pessoas. Sem
valorizarmos a história, sem de algum modo registrarmos os fatos, ficamos no
fundo sem saber quem somos, de onde ou de quem viemos.
Perceba que hoje os acontecimentos são muitos; ficamos sabendo de
várias notícias em um único dia ou em uma única hora. E do que nos
recordamos? Com a passagem rápida dos acontecimentos que nos envolvem
no cotidiano, guardamos ou registramos mesmo aquilo que nos interessa,
porque de alguma forma nos marcam e fazem a nossa história.
Nossa edição deste mês é especial, porque lembramos da história deste
veículo de comunicação, Jornal Estrela Matutina, que cumprindo o papel de
registrar os fatos, registra, ainda hoje, a sua própria história como veículo
impresso de comunicação e evangelização.
Comemoramos no dia 15 deste mês 64 anos da criação deste Jornal,
fazendo ele a sua história e registrando a História de nossa Diocese. A Diocese
foi Instalada em 1977, mas o Jornal já cumpria seu papel desde 1958, e
posteriormente, em 1978 foi assumido como veículo Diocesano. Na página 02
de nossa Edição trazemos um texto elaborado por um dos criadores do Estrela
Matutina, resgatando para você este acontecimento.
E como citamos, se a história se faz também com o registro de fatos, a
continuamos construindo, narrando aqui outros eventos que marcaram nossa
Igreja Particular nos últimos meses, e que aqui testemunhamos.
No dia 27 de abril celebramos junto com nosso atual bispo diocesano, os
3 anos de sua Posse na Diocese, sendo ele o 4º bispo na história da Diocese de
União da Vitória.
Observando a realidade, a Igreja vê a necessidade de mudanças e
adaptações em sua evangelização, investindo maior força em alguns setores. A
Catequese como registramos aqui está mudando o seu processo, não sendo

apenas uma instrução doutrinal, mas se esforça para construir uma Caminhada
Catecumenal, de verdadeira relação com Jesus Cristo.
Assim, o foco na Sagrada Escritura, como fonte de encontro com o
Senhor, está iluminando a Catequese, a Pastoral Familiar, e toda a dinâmica
evangelizadora na Diocese.
Ainda nesta edição fazemos constar dois outros fatos notórios para nossa
vida: as Eleições de outubro, e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Preocupada com a consciência política dos cidadão e fiéis, a Igreja publica
no Brasil, pela CNBB Sul 2, a Cartilha de Orientação Política. E o Papa, no
tocante a guerra, faz seus esforços, buscando ser um elo de paz entre os países
que se confrontam.
Além desses acontecimentos, nossa Edição de Aniversário traz outros
conteúdos formativos e informativos para você.
Obrigado por fazer parte de nossa história.
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