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Museu Professor Edvino Carlos Hölscher
inova na apresentação do acervo

Pe. Egídio Balbinot
Por: Egídio Balbinot - balbinotegidio@gmail.com

A fé nos caminhos
da felicidade (III)

Foto: Ascom/P-Gba

De que depende a nossa felicidade?

P

Museu está aberto de segunda à sexta-feira, das 7h30 ás 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Guaraciaba
s vésperas de completar 50 anos desde a
primeira doação, o Museu
Histórico Professor Edvino Carlos Hölscher inova
a forma de apresentação
de seu acervo para turmas
de estudantes e população
em geral.
Trata-se de uma apresentação direcionada ao
tema estudado pelos visitantes, o que ajuda as turmas de estudantes na compreensão dos conheci-
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mentos estudados em sala
de aula. Segundo o funcionário do museu Geovani
Bertollo, essa nova forma
de explicação “vem complementar os conhecimentos previamente estudados" aﬁrma. Também
ressalta, a importância histórica de cada peça que
esta exposta no acervo do
museu.
Inicialmente é feita
uma introdução historicizando do museu a partir
de sua fundação. “Sempre

que a visita é agendada, o
tema é solicitado e se mantém o foco principal no
conteúdo estudado, facilitando a compreensão” destaca Bertollo. E na
sequência os visitantes
passam a conhecer o acervo.
Com um acervo de
mais de 7.500 peças, o
museu mantém o título de
maior museu da América
Latina situado em zona
rural, e já traz novidades
ao público há alguns anos,

o próprio prédio do
museu, construído em
2004 é uma réplica do primeiro barracão da então
Vila de Guaraciaba, ano de
1945.
No ano de 2012 o
museu aderiu a novas tecnologias, criando o Facebook do museu, acessível
a todos que possuem conta nessa rede social, que
serve desde a postagem de
fotos, agendamento de
visitas e dúvidas online.

Disse Jesus aos seus discípulos: ....“ Fazei bolsas que não se estragam, um tesouro
no céu que não se acabe; ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde
está o vosso tesouro, ai estará também o vosso coração.” ( Lucas 12, 33-34)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.

• 07/08- Assembléia Eletiva da Pastoral da Criança
8:30 horas
• 07/08- Visita na comunidade do Índio – 19h30
• 09/08 - Atendimentos às pessoas até às 21h
• 10/08 - Visita na comunidade de Ouro Verde 14h
• 10/08 - Visita na comunidade de Linha Vinte e
quatro – 14:00 horas
• 10/08 - Curso de Batismo – 14h
• 10/08 - Matriz – abertura da Semana da Família,
com benção dos ﬁlhos – 19:30 horas
• 11/08 – Matriz 8:30 horas.
• 13/08 - Visita na comunidade de Sede Flores 19h30
• 13/08 - Sede Flores - Celebração com as crianças
19:30 horas.
• 14/08 - Visita na comunidade de Santo Antonio –
9:30 horas.
• 14/08 - Visita na comunidade de Sanga Bonita 14h
• 14/08 - Visita na comunidade de São Domingos –
19:30 horas.
• 14/08 - Reunião com a Comissão Organizadora do
Festival da Canção, juntamente com o Conselho de

Pastoral da Matriz às 20h
• 16/08 – Encontro com o Tema Família, com
assessoria de D. Manoel, para as famílias e pessoas
que quiserem participar, na Igreja Matriz às 19h30
• 17/08 – Visita na comunidade de São Vicente – 17h
• 17/08 - Matriz 19:30 horas
• 18/08 – Reunião com a Equipe de Organização do
Acampamento Regional da Juventude Mondaí às 16h
• 18/08 – São Roque - Festa do Padroeiro às 10h
• 18/08 - Celebração de encerramento da Semana da
Família com benção dos casais – na matriz às 19h
• 21/08 - Celebração nos Núcleos da cidade, às 19:30
horas com participação das Paróquias vizinhas.
·30 e 31/08 – Festival Municipal e Regional da Canção
no Salão Paroquial. Inscrições abertas até 15/08 –
maiores informações e Regulamento
www.facebook.com/paroquiaguaraciaba;
www.guaraciabaparoquia.blogspot.com.
br; secretaria paroquial e departamento
de cultura da Prefeitura Municipal –
fones (49)36450130 - (49)364502000 –

ara muita gente, a felicidade depende da sorte ou do
destino, isto é de fatores que não estão nas nossas
mãos. E, em parte, é verdade que há realidades que condicionam num grau ou noutro o caráter mais ou menos gozoso ou doloroso da nossa existência. Pensemos na estrutura
psicológica que recebemos ao nascer como ponto de partida, as pessoas que encontramos no nosso caminho para o
bem ou para o mal, o amor ou o desprezo que vamos recebendo… Tudo isso nos condiciona e limita. Mas o certo é
que, desde essa realidade condicionada e limitada, cada
um de nós escuta um chamamento à felicidade.
O problema está em que, muitas vezes, e de forma quase inconsciente, procuramos a felicidade só fora de nós, no
exterior do nosso viver. Queremos que mude o ambiente
que nos rodeia, que melhorem as circunstâncias em que
nos movemos, que as pessoas nos tratem bem, que ninguém nos crie problemas, que nos aconteçam coisas boas.
No fundo, estamos sempre a procurar que a nossa vida se
vá adaptando ao que nós desejamos. Parece então que
seríamos felizes se o conseguíssemos. Queremos conhecer
a felicidade mas contando com o amor e a amizade de
determinadas pessoas, assegurando a concretização de tal
sonho, conseguindo determinado nível de vida. Sem isso,
parece-nos irreal falar de felicidade.
Com efeito, há uma pergunta que não podemos nem
devemos deixar de fazer: Para conhecer a felicidade,
tem que suceder algo fora de mim, ou justamente
dentro de mim? Têm que mudar os outros, ou sou
eu que tenho de mudar? É o mundo que me rodeia
que tem de melhorar, ou sou eu que tenho de me
transformar? Da resposta a estas perguntas dependerá,
em boa parte, a minha forma de entender e de procurar a
felicidade.
O Evangelho não faz depender a felicidade do ser humano de nenhum sucesso venturoso nem de acontecimentos
agradáveis que nos possam suceder. A felicidade de que
falam as bem-aventuranças brota da experiência que essas
pessoas fazem de Deus e do estilo de vida que adotam. Por
isso, no Evangelho o que escutamos é um chamamento à
mudança, a procurar a felicidade por um caminho diferente, acolhendo o Deus vivo e verdadeiro, revelado em Jesus
Cristo.
Sem querermos ser exaustivos ao apresentar o que é a
fé cristã, apontaremos uma simples reﬂexão que nos pode
ajudar a aproximar de outra maneira do Evangelho. Todos
constatamos que não se pode ser feliz de qualquer maneira, por exemplo, sendo inﬁel às próprias convicções, atuando contra a própria consciência, alimentando o vazio
interior, procurando o mal dos outros. Dito de forma breve
e resumida poderíamos dizer que, para dar um tom mais
feliz à nossa vida parece necessário em primeiro lugar, descobrir uma meta e um objetivo que dê sentido e orientação
ao nosso viver no dia-a-dia; para depois, atuar com coerência e responsabilidade pessoal, procurando a melhor maneira e mais acertada de viver; por último, poder apoiar-nos
numa esperança última que dê força e luz para enfrentarmos o lado negativo e obscuro da existência. E é aqui onde
a fé no Deus de Jesus Cristo pode oferecer algo decisivo.
Naturalmente, tudo isto pode ser discutido. Cada pessoa
procura o seu próprio caminho para ser feliz, com ou sem
fé. O problema reside em que nem todos os caminhos são
acertados. Por isso, mais que discutir sobre o Evangelho
como forma de viver ou sobre o programa de vida apresentado pelas bem-aventuranças, podemos perguntar-nos
concretamente:
Que sucederia se eu vivesse animado por uma
conﬁança grande em Deus, se não estivesse tão
agarrado às coisas, se começasse a gostar das pessoas com carinho e generosidade, se se despertasse em mim uma fome grande de justiça para com
todos, se vivesse com um coração limpo e sincero
perante mim mesmo e perante Deus, se vivesse
enraizado em Deus Pai, como único Absoluto…,
seria menos feliz ou mais feliz?
Há outra pergunta que podemos fazer: Quem me
pode ensinar a viver de maneira sã? Onde posso
aprender a viver? Nos livros? Na televisão? Na
rua? Quem me pode revelar o segredo da vida ou
a meta que háde orientar os meus passos? Quem
me pode ensinar como tenho de atuar e que tenho
de fazer para viver acertadamente? A experiência
do cristão consiste em ir descobrindo a verdade que está
nas palavras de Jesus Cristo: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. Sem Cristo, a vida seria mais obscura e enigmática, mais vazia de esperança.

