ESTRELA MATUTINA – EDIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2022

Editorial,
O Estrela Matutina, na sua edição de Nº 284, chega até você relatando os fatos que
marcaram o mês de outubro na Diocese, e anunciando eventos, celebrações que damos início
neste mês.
Lembrando ainda entristecidos, registramos aqui o fato que chocou os fiéis de nossa
Diocese, gerando indignação ainda em milhares de pessoas no Brasil, que foi o vandalismo
causado na igreja matriz São Mateus, pertencente à nossa Diocese. A quebra de 28 imagens no
interior da igreja gerou manifestações nas redes sociais até mesmo de pessoas fora do país, que
acompanharam a ‘Missa de Reparação’ presidida na igreja, por Dom Walter Jorge.
O vandalismo ocorreu no dia 10 de outubro, dias antes à Celebração de Nossa Senhora
Aparecida, contudo, as motivações reais, apesar da declaração da polícia, ainda são
desconhecidas.
Em contrapartida, um dia antes do fato, nossa Diocese reviveu um momento forte de
devoção à Nossa Senhora, reunindo mais de 2 mil pessoas no Santuário Diocesano para a
Romaria, que após dois anos interrompida, voltou a reunir os devotos.
Chegando ao mês de novembro, nos preparamos para concluir o Ano Litúrgico, que com
seu Ritmo, diferente do Ano Civil, começa com o 1º Domingo do Advento, encerrando-se com
Festa de Cristo Rei, último Domingo do Tempo Comum.
No dia 20 de novembro, dias antes da abertura do Ano Litúrgico, a Igreja no Brasil dará
início ao Ano Vocacional, quando por um ano será celebrado e trabalhado nas paróquias a
valorização das diversas vocações na Igreja: Leigos, padres, religiosos (as), vida familiar, vida
contemplativa, e missionária.
Falando de vocações, lembramos que no 3º final de semana deste mês acontece o Retiro
Vocacional no Seminário de nossa Diocese, para meninos e jovens que pensam e ser padre.
Também neste mês, dia 05 e dia 27 teremos a ordenação de dois novos Diáconos Permanentes,
homens casados, que além da Vocação Matrimonial, assumirão o Ministério Diaconal, recebendo
o 1º Grau do Sacramento da Ordem.
Nossas Comunidades iniciam também as Novenas de Natal, preparando-se para uma das
festas mais significativas para os cristãos. Neste ano o tema das Novenas será a Paz.
Recebendo Jesus, o Príncipe da Paz, queremos cultivar essa Graça, eliminando todo sentimento
de ódio e divisão.
Além desses fatos, o Jornal traz vários artigos para sua formação, sem esquecermos das
crianças que encontram também conteúdo para elas. Abençoado mês de novembro!
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