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Prefeitura recupera calçamentos em
diversas ruas da cidade

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

A fé nos caminhos da
felicidade (VII)

Foto: Mauto/Ascom/P-Des

Descanso
e acordo com o secretário Noredi Nardi, muitos pontos já estavam praticamente intransitáveis e agora voltaram a oferecer melhores condições aos motoristas
com melhorias nos calçamentos.
Nas últimas semanas
foram realizados reparos no
acesso ao sistema de silagem
da cooper A1, próximo a escola de primeiro grau Getúlio
Vargas, no Bairro Antônio
Rech, próximo ao colégio estadual Everardo Backeruser e
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na avenida Ladislava Poleto.
O secretário explica, que
na maioria dos locais havia
muita diﬁculdade de trânsito
e com chuva, a água ﬁcava
empossada, o que agora foi
solucionado, disse. Estamos
procurando manter a cidade
organizada, fazendo o controle da vegetação, cortes de
grama, recolha de entulhos,
embelezamos a entrada da
cidade com ﬂores, novas
pinturas de sinalização, tudo
de forma a trazer mais satisfação aos nossos moradores,
ﬁnalizou o secretário.

Aumenta a nossa fé
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Trevo de acesso recebe melhorias e manutenções
Descanso
e acordo com o secretário da obras, Noredi Nardi foram plantadas inúmeras
espécies de ﬂores e que agora
já apresentam uma condição
diferente de embelezamento.
Também foi realizada
manutenção nos canteiros
laterais com colocação de grama em leiva. Ainda foram alocados alguns tubos que servirão de base para nova ornamentação.
Segundo o secretário, dentro de mais algumas semanas
a visibilidade do trevo e da
avenida Santa Helena ﬁcará
ainda melhor.
Para a ornamentação do
trevo e outros locais estratégicos foram plantadas mais
de 8 mil mudas, sendo que
mais de duas mil saíram do
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próprio viveiro municipal e o
restante adquirido com

recursos da secretaria.
As espécies cultivadas

são: amor perfeito, boca de
leão, chitinha e petúnia.
Foto: Mauto/Ascom/P-Des

Para a ornamentação no verão, novas espécies serão plantadas,
todas produzidas pelo viveiro do município.

Agenda

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.
Catequese – Célia Bispo - para catequistas e coordenações de
•10/09 – Encontro com novos ministros 13:30 horas ou
toda a Paróquia – 13:30 horas ou 19:30 horas.
19:30 horas.
•11/09 - Visita na comunidade do Tigre 19:30 horas.
•11/09 – Celebração com as crianças no Tigre – 19:30 horas.
•12/09 – Visita na comunidade da Mirim – 9:30 horas
•12/09 - Visita na comunidade de Laranjeira – 14:00 horas
•12/09 – Visita na comunidade de Olímpio – 19:30 horas.
Ser cristão é algo exigente, pois
•13/09 – Atendimento e benção até às 21:00 horas.
cristão
é alguém que se transforma
•14/09 – Clubinho com as crianças – 9:00 horas.
continuamente pelo encontro pessoal
•14/09 – Assembléia Diocesana em Chapecó.
com Jesus. É quem aprende com a
•14/09 – Matriz 19:30 horas.
vida do Mestre, o qual assumiu até o
•15/09 – Assembléia Diocesana em Chapecó
•15/09 – Matriz 8:30 horas.
ﬁm a missão do Pai. Somente o amor
•15/09 – Festa Padroeira Guatapará Alto – 10:00 horas.
maior de Jesus nos torna cristãos.
•18/09 – Formação com a Coordenadora Diocesana de

este pedido dos Apóstolos, Jesus responde assim: “Se
tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a este
monte: ‘Muda-te daqui para acolá’, e ele háde mudar-se; e
nada vos será impossível” (Mt. 17, 20). Crer não é, antes de
mais, concordar com uma demonstração clara ou com um
projeto sem incógnitas: não se crê em qualquer coisa que
se possa possuir e gerir para a própria segurança e prazer.
Crer é conﬁar em Alguém, aderir a um chamamento surpreendente que convida, colocar a própria vida nas mãos
de um Outro, a ﬁm de que seja Ele o único, o verdadeiro
Senhor.
Ao terminar estas reﬂexões e porque se situa no contexto do «Ano da Fé», é conveniente fazermos um pequeno
apontamento de algumas notas derivadas da nossa fé cristã e que, embora no presente sejam demasiadamente
esquecidas, são essenciais para ajudar a entender melhor a
atitude da vida de fé perante a procura da felicidade.
Deus criou-nos só por amor, não para Seu proveito ou
pensando no Seu próprio interesse, senão procurando a
nossa salvação. A única coisa que «interessa» a Deus é o
nosso bem. Deus quer a nossa felicidade, não só para depois da morte – aquilo que chamamos vida eterna – mas desde já, desde a nossa vida no presente. Deus só intervém na
nossa vida para promover o bem, nunca para fazer-nos
mal. Deus quer-nos ver felizes e cheios de vida. O que mais
dá glória a Deus é uma pessoa cheia de vida.
Deus respeita sempre as leis e a condição ﬁnita da criação e respeita também a liberdade do ser humano; daí o
mal, os sofrimentos, as contradições e o pecado. Deus não
força nem a natureza nem a liberdade humana, mas está
perto de cada pessoa humana, apoiando o seu esforço por
uma vida mais humana e feliz, e orientando e atraindo a
sua liberdade para o bem.
Essa presença salvadora de Deus não se produz de
maneira mágica ou por meio de intervenções extraordinárias, mas por meio da vida de todos os dias, nos acontecimentos de cada dia, no encontro com as pessoas, nas experiências gozosas ou dolorosas do viver diário. Em cada
momento contamos com a graça de Deus para sermos o
mais felizes possível em todas as situações. A moral não
consiste em cumprir umas leis impostas arbitrariamente
por Deus. Se ele quer que escutemos as exigências morais
que possuímos no nosso coração pelo fato de sermos humanos, é porque o seu cumprimento é bom para nós. Deus
não proíbe o que é bom para a pessoa humana, nem a obriga ao que pode ser mau. Só quer o nosso bem. Pecar signiﬁca orientar a nossa vida para o mal e o fracasso, o próprio e
do outro. O nosso pecado ofende a Deus porque prejudica a
nossa felicidade tão querida e procurada por Ele. A conversão a Deus não consiste em decidir-se por uma vida mais
infeliz e fastidiosa, mas em orientar a nossa liberdade para
uma existência mais humana, mais sã e, em deﬁnitivo,
mais feliz: a felicidade querida por Deus e ansiada pelo nosso coração. Isto também exige sacrifícios e renúncias.
Ser cristão é aprender a «viver bem» seguindo o caminho traçado e vivido pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. As
bem-aventuranças são o núcleo mais expressivo e «escandaloso» desse caminho: para a felicidade caminha-se com
um coração simples e transparente, com fome e sede de
justiça, trabalhando pela paz, vivendo com misericórdia,
suportando o peso da vida com mansidão. Este caminho
desenhado nas bem-aventuranças leva a conhecer já neste
mundo a felicidade vivida e experimentado pelo próprio
Senhor Jesus. Por ﬁm, testemunhar a fé não é dar respostas já prontas, mas transmitir aos outros que nos rodeiam,
na caminhada da vida, a inquietação da procura e a paz do
encontro. “Fizeste-nos para Ti e o nosso coração está
inquieto enquanto não repousa em Ti” (Santo Agostinho,
Conﬁssões 1, 1). Aceitar ou propor o convite para a aventura da fé não é resolver todas as interrogações obscuras,
acontecimentos difíceis e mistérios densos da nossa vida,
mas é levá-los ao Senhor e n’Ele, em Amor, encontrar a resposta, viver a paz e ser iluminado. Também nós podemos
dirigir com conﬁança as palavras de Santo Agostinho: Meu
Senhor, minha única esperança, faz que, cansado, eu não
cesse de Te buscar, mas procure o Teu rosto sempre com
ardor. Dá-me a força de procurar Tu que te sabes fazer
encontrar, e me destes a esperança de Te encontrar sempre. Diante de Ti está a minha força e a minha debilidade:
conserva aquela, cura esta. Diante de Ti está a minha ciência e a minha ignorância; onde me abri, acolhe o meu
entrar, onde me fechei, abre-me quando bater. Faz com
que me lembre de Ti, que Te escute, que Te ame. Amém.

