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Indústrias ecologicamente corretas terão
lotes disponíveis na Área Industrial
Guaraciaba
a tarde da última
quinta-feira dia 12 de
setembro o Secretário
Municipal de Industria,
Comércio e Turismo, Jorge Bianchi acompanhou o
trabalho que está sendo
realizado na Linha Encantado, onde as máquinas
estão realizando trabalho
de terraplanagem.
Após a conclusão da terraplanagem a área industrial 5 disponibilizará
mais 3 lotes para a instala-

N

ção de indústrias "Não
poluentes" lembra o
secretário.
Bianchi ainda destaca
que "Após o término da
obra haverá a disponibilidade de três indústrias se
instalarem na Linha
Encantado. Os lotes terão
aproximadamente
1.100m² cada".
O secretário ainda lembra que o edital de chamamento de interessados em
participar do programa de
incentivos ﬁscais e estru-

turais está aberto e disponível na Secretaria.
Qualquer dúvida,

podem entrar em contato
pelo telefone 49 3645
2024.

Agenda

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.
•13/09 – Atendimento e benção até às 21h.
•14/09 – Clubinho com as crianças – 9h, com piquenique na
praça da Igreja.
•14/09 – Assembléia Diocesana em Chapecó.
•14/09 – Matriz 19h30
•15/09 – Assembléia Diocesana em Chapecó
•15/09 – Matriz 8h30
•15/09 – Festa Padroeira Guatapará Alto – 10h.
•18/09 – Formação com a Coordenadora Diocesana de
Catequese – Célia Bispo - para catequistas e coordenações de
toda a Paróquia – 13h30 ou 19h30.
•19/09 - Encontro de avaliação do Festival da Canção , com
Conselho de Pastoral da Matriz, Diretoria do Grupo de
Dança e Comissão Organizadora – dia 19 de setembro, sala
anexa 19h30

•20/09 - Encontro com os organizadores dos núcleos – sala
anexa – 19h30
•21/09 – Curso de noivos às 8h30
•21/09 – Matriz 19h30
•22/09 – Matriz 8h30
•22/09 – Festa padroeiro São Vicente 10h

“Criai em mim um coração que seja
puro, dai-me de novo um espírito
decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa
face, nem retireis de mim o vosso
Santo Espírito!”
(Salmo 50)

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

Tua palavra é lâmpada
para os meus passos

S

etembro é o mês da Bíblia. Este mês foi escolhido pela
Igreja porque no dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo (ele nasceu no ano de 340 e faleceu em 420 dC). São
Jerônimo foi um grande biblista e foi ele quem traduziu a
Bíblia dos originais (hebraico e grego) para o latim, que
naquela época era a língua falada no mundo e usada na
liturgia da Igreja.
A Bíblia é hoje o único livro que está traduzido em praticamente todas as línguas do mundo e que está em quase
todas as casas. Serve de “alimento espiritual” para a Igreja
e para as pessoas e ajuda o povo de Deus na sua caminhada
em busca de construir um mundo melhor.
“Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça ” (2Tm 3,16). A Bíblia foi escrita por pessoas
chamadas e escolhidas por Deus e que foram inspiradas
através do Espírito Santo. Ela revela o projeto de Deus
para o mundo; serve para que todos possamos crescer na
fé e levar uma vida de acordo com o projeto de Deus. Por
isso, ela é a grande “Carta de Amor” de Deus à Humanidade.
A Palavra de Deus nos revela o rosto de Deus e seu mistério. Ela é a história do Deus que caminhou com seu povo
e do povo que caminhou com seu Deus. A Bíblia tem uma
longa história, desde nossos pais e mães da fé (Abraão e
Sara, Isaac e Rebeca, Jacó Lia e Raquel) passando por Moisés, pelos Profetas, até a vinda do Messias, e por ﬁm a morte do último dos Doze Apóstolos quando foi escrito o último livro da Bíblia (o Apocalipse, escrito no ﬁnal do I século). A Palavra de Deus demorou em torno de dois mil anos
para ser escrita. Muitas pessoas ﬁzeram parte desta história: homens, mulheres, crianças, jovens, anciãos… Por
isso, podemos dizer que a Bíblia é um livro feito em mutirão.
Passaram-se os tempos, os anos, mudaram muitas coisas, impérios cresceram e caíram, tantas ideias foram
superadas, mas a Palavra de Deus continua “viva e eﬁcaz”
(Hb 4,12), pois “ela permanece para sempre” (1Pd 1,25).
Embora o mundo busca outros caminhos, sempre existiram pessoas e comunidades que foram ﬁéis, que buscaram nas Palavras Sagradas a fonte para sua inspiração,
para continuar vivendo e realizando o projeto de Deus.
Mais do que história, a Bíblia é portadora de uma mensagem. Ela é capaz de denunciar e anunciar. Ela denuncia
as injustiças, os pecados, as situações desumanas, de
pobreza, exploração e exclusão em que vivem tantos
irmãos nossos. Foi isso que ﬁzeram os Profetas e também
Jesus Cristo em algumas ocasiões, pois toda situação de
injustiça e pecado é contrária ao projeto de Deus. Mas a
Bíblia é, sobretudo, um livro de anúncio. Ela proclama a
boa notícia vinda de Deus: Ele nos ama e nos quer bem!
Ele é o Deus que caminha conosco, que está ao nosso lado
e nos dá força e coragem! Foi Deus que enviou ao mundo
seu Filho Jesus Cristo. Ele veio nos trazer a Boa Notícia do
Reino; veio nos trazer a Salvação, o perdão dos pecados. É
através da fé em Jesus Cristo que nos tornamos ﬁlhos de
Deus.
Na Bíblia encontramos textos para as diversas situações da vida. Ela ajuda a fortalecer a nossa fé; é útil na nossa formação, nos momentos de crises e diﬁculdades, na
dor, na doença ou na alegria… Para todas as realidades
encontramos textos apropriados.

