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Prefeito ﬁca indignado após governo
conﬁrmar comunidade indígena
Bandeirante
prefeito José Berti
ﬁcou indignado após
saber que o governador
Raimundo Colombo conﬁrmou a compra de uma
área de terra para instalação de 31 famílias indígenas em linha Riqueza do
Oeste.
Berti comentou que soube da notícia no sábado e
ﬁcou revoltado com o anúncio de Raimundo Colom-

O

bo. O governador disse que
já autorizou a compra da
terra, o que deve ocorrer
nos próximos dias.
José Berti disse que a
prefeitura não tem condições de garantir o atendimento dos serviços públicos ao mesmo tempo para
os índios e para os moradores. Ele disse que não é
contra os índios, mas contra a decisão de levar essa
população para Bandei-

rante sem a garantia de
estrutura pública para
atendimento dos indígenas.
José Berti disse que se a
população resolver protestar e fechar o trevo de São
Miguel do Oeste, o prefeito
será o primeiro a colocar
fogo em pneus. O prefeito
disse ainda que o governador está discriminando os
municípios comandados
pelo PMDB.

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

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.
•26/09 – Encontro com os coordenadores do Conselho de
•05 e 06 de outubro – Acampamento Regional da Juventude
Pastoral das comunidades do interior, do bairro e da matriz, na comunidade de Caravagio – inscrições na secretaria
às 19:30 horas na sala anexa.
paroquial.
•28/09 – Matriz 19:30 horas.
“Recomendo que se façam preces e
•29/09 – Matriz 8:30 horas.
orações,
súplicas e ações de graças,
•29/09 – Encontro com a coordenação do Acampamento
erguendo mãos santas, sem ira e sem
Regional da Juventude na comunidade de Caravagio às 9:00
horas até às 16:00 horas.
discussões”
•01/10 – Dia do município – celebração e show no CTG às
Recomendação de São Paulo em Carta
9:00 horas com o Padre Ezequiel Dalpozzo.
à Timóteo (1Tm 2, 1 ss)
Recomeçar
Como o dia recomeça a cada amanhecer, abrindo um espaço novo e único na imensidão do mundo, também a vida deve recomeçar a
cada novo brilho de esperança que despertar no coração.
A acedência da escuridão consegue aniquilar a alma que espera por uma nova luz, por uma nova chance para se restaurar!
É preciso coragem para romper as amarras que impedem de seguir em frente, de destruir a dor e aﬂorar a alegria de um novo viver,
de uma nova experiência que gere felicidade e realização.
Necessitamos de muito discernimento para imergir até onde possa ser enterrado o crepúsculo da amargura e emergir para a
superfície onde a restauração de uma nova vida deve acontecer.
Recomeçar quantas vezes for preciso para que a existência nunca perca o seu brilho.
Recomeçar motivados pelo sentimento sublime do amor que tudo transforma.
Recomeçar na certeza da presença viva Daquele que mergulhou na profundeza da morte e ressurgiu na luz da ressurreição!
Texto de Elenice Scariot

E

ste ano, a juventude do Brasil foi abençoada com momentos signiﬁcativo sem seu processo de evangelização. Com a
Campanha da Fraternidade nos colocamos à disposição para
responder como o profeta: “Eis-meaqui, envia-me!” (Is 6,8). A
Semana Missionária, realizada em todas as dioceses como parte
da Jornada Mundial da Juventude, foi uma pequena amostra
do nosso envio pelo Brasil. Agora, com a Campanha Missionária
do mês de outubro, somos desaﬁados a irmos também alémfronteiraa outros lugares para os quais Deus nos envia, como o
profeta Jeremias foi enviado: “A quem eu te enviar, irás” (Jr 1,
7b).
A Juventude Missionária, quer manter vivo o espírito missionário universal dos Jovens e ajudá-los a realizar a própria missão, local e universal.
Assim, a JM torna-se uma das opções juvenis na Igreja e se
caracteriza fortemente pela sua dedicação às missões em todo o
mundo. Para isso, utiliza uma metodologia que integra quatro
áreas: ver, iluminar, agir e celebrar, o que provoca nos jovens
uma unidade entre a oração e a ação, como bem aﬁrmou o papa
Bento XVI em sua mensagem para a quaresma deste ano: “a oração sem a caridade é como árvore sem fruto”.
Depoimento:
Ser missionária é responder ao chamado que Cristo nos
faz constantemente de ir e anunciar o Evangelho a todos os
povos. A minha missão dentro da Igreja começou quando eu,
pelo batismo, recebi o chamado a ser sacerdote, profeta e reiservo. Sacerdote porque eu participo do sacerdócio de Cristo,
tornando-me “outro Cristo” O cristão torna-se profeta, porque
ele deve anunciar o plano de Deus e denunciar o que a ele se
opõe. Como rei servo, ele serve ao irmão e à comunidade, e é
também herdeiro do Reino de Deus. E por esta graça me tornei
membro vivo da Igreja.
Ainda criança virei catequista mirim. Nesta pastoral
aprendi muito sobre a palavra de Deus e sentia cada vez mais o
amor de Cristo, só que me faltava alguma coisa. Fiz encontros,
retiros, participei de pastorais e movimentos jovens, porém,
mesmo assim, meu coração ardia por algo maior. Depois de
crismada senti o verdadeiro fogo e ardor missionário e encontrei, então, a Juventude Missionária. Ali senti verdadeiramente que era o meu lugar, pois eu estava fazendo o que sempre
quis e não sabia onde encontrar. A missão nos chama e a Igreja
necessita de pessoas que abracem a causa de anunciar a Boa
Nova. Precisa de jovens que agarrem com a sua juventude o
propósito de levar Jesus a todos os povos. Vivemos em tempos
onde é difícil seguir sem ser tentado pelo mundo, mas como nos
diz Paulo: ''vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele''.
Temos esta certeza: estamos aqui de passagem, queremos e
almejamos o céu, a glória eterna. Por isso como missionária
me sinto no dever de proclamar a todos que Jesus Cristo é o
nosso Salvador.
O mundo está justamente nos mostrando o contrário, de
que não é possível viver na santidade, que é careta seguir a
Igreja, mas a força do jovem é grande e mostra a todos que é
admirável ser cristão, ser de Deus. E é neste espírito que a
Juventude Missionária realiza grandes obras na vida dos
jovens. Faço parte da arquidiocese de Brasília (DF) e já presenciei vários testemunhos de como a JM modiﬁcou a vida dos
jovens e como Deus agiu com poder na vida de cada um. Sou
feliz em servir o Reino de Deus. Vivo a missão de batizada. Louvo a Deus por esta Obra Pontifícia a qual pertenço, sou grata
por estar desempenhando este papel. Como jovem, não é fácil
animar a missão, porém, falar de jovem para jovem traz a certeza de que a grande mensagem da missão será acolhida por
aqueles que ainda não experimentaram o amor de Deus.
Jovens missionários, sempre solidários!
(Tábata Ferreira do Nascimento, 19 anos, Paróquia N. S. da
Conceição, Arquidiocese de Brasília).

