Estrela Matutina – Junho de 2022
Editorial
Nossa quinta edição do Estrela Matutina chega junto com você à metade
do ano de 2022. Nosso Jornal Diocesano que completou em maio 64 anos de
história, continua a trazer a você algumas das diversas atividades realizadas na
Diocese no último mês, anunciando outras que acontecem neste mês de junho.
Na coluna ao lado você já consegue saber de alguns destes eventos que
estamos para celebrar em nossa Diocese neste mês, entre eles a Conclusão da
Fase Diocesana do Sínodo, convocado pelo Papa.
A Edição 279 do Estrela noticia encontros que algumas paróquias
promoveram para crianças e jovens, investindo na evangelização destes que são
sementes e continuadores da Igreja. A Formação investida nesse público juvenil
traz um bem para eles, suas famílias, para a Igreja e para toda a sociedade.
Aqueles que são alimentados com a Palavra de Deus, vivem e olham para a vida
com um olhar transformador da realidade, não vivendo uma estagnação na sua
maturidade humana e de fé. Eis o convite e a exortação aos pais e familiares,
para que valorizem e busquem para seus filhos e filhas os espaços que a Igreja
oferece nessas formações.
Movimento do Sementes de Alegria, do Mini TLC, da Pastoral Vocacional,
com a proposta dos Retiros, Coroinhas e Acólitos, são alguns dos espaços que
a Igreja oferece e que nesta edição noticiamos, com ações que foram realizadas.
Na importância deste olhar para a realidade e identificar suas carências,
o Jornal deste mês traz uma análise feita por um Cardeal Brasileiro sobre a
atualidade do Documento de Aparecida, que trouxe o olhar da Igreja em 2007,
com a Conferência de Aparecida. Se algumas coisas mudam com as novas
realidades, algumas permanecem, por fazerem parte da essência humana.
Textos formativos e que ajudarão você e sua comunidade a ampliar seu
conhecimento sobre a Igreja e ter um leque maior de reflexão você encontra em
abundância nessa nossa Edição. Dom Walter Jorge comenta sobre a Esperança
que é alimentada em nós vendo belos testemunhos de dedicação; Padre Alisson
fala do Mistério de Deus na Liturgia dos Sacramentos; as Psicólogas Geovana e
Ana Carla falam da importância da presença dos pais na vida dos filhos; e o
Artigo da Catequese com o Célio, fala da importância da Partilha na Catequese.

Também trazemos um artigo vocacional com o padre João Henrique,
reforçando o Retiro Vocacional neste mês; o Santo do Mês para sua
espiritualidade e o texto da Animação Bíblica da Pastoral, com o Padre Joviano.
A Ação Social é algo que nossa diocese vem também priorizando por meio
da Cáritas, Organismo que presta um serviço de evangelização e atendimento
às pessoas em vulnerabilidade social. Você também é convidado a ser um braço
nessa caridade cristã.
Desejando a você uma ótima leitura, formação e espiritualidade,
desejamos também um ótimo mês, sob as bênçãos do Sagrado Coração de
Jesus, padroeiro da Diocese, celebrado em junho.
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