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Cedup-GV promoveu a Semana da Paz
Fotos: Colégio Cedup GV

Por: Egídio Balbinot - balbinotegidio@gmail.com

BÍBLIA: LUZ NA
CAMINHADA

U

m cristão que não lê a Bíblia e a põe em prática, é
como aquele homem que se olha no espelho e não se
reconhece, aﬁrma o Apóstolo Tiago. É importante frisar
que a Bíblia mais que uma coleção de livros é uma pessoa,
que nos fala, nos interpela e nos instrui: o Senhor Jesus
Cristo que é o esperado no Primeiro Testamento e revelado plenamente no Novo. Somos um povo que caminha
sob a luz e a bússola da Palavra de Deus, norma não normada, a qual deve se ajustar a nossa vida e trabalho.
Bíblia que tem sua casa; a Igreja e por isso, é lida em
comunidade e sempre em sintonia com o Magistério. A
comunidade eclesial é constantemente reinventada e ediﬁcada pela Palavra de Deus, e a animação bíblica de toda
pastoral, deve conduzir e iluminar as práticas, atividades
e projetos, de todos os grupos, serviços e associações eclesiais. Nossa espiritualidade se fundamenta e se alicerça
na leitura orante do Texto Sagrado, pois, a partir desta
conexão profunda com a Palavra, nossa vida é transformada, nosso coração é convertido e nosso agir se conﬁgura cada vez mais com a mensagem e vida do Mestre Divino.
Todos podemos e devemos ler, estudar e conhecer a
Palavra de Deus. É certo que na Bíblia encontramos
alguns textos difíceis. A Bíblia mesmo diz isso (veja 2Pd
3,16¸ At 8,30-31; Dn 9,2; etc). Certas passagens foram
escritas dentro de uma realidade diferente da nossa. Precisam ser interpretadas e atualizadas. Por isso, quando
não entendemos um texto, é melhor passar adiante, buscar outra passagem. O Pe. Zezinho nos ensina cantando:
“Dai-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e pra
pessoa certa”. É recomendável fazer um curso, uma Escola Bíblica ou estudar em grupos. Tudo isso ajuda a entender melhor a Bíblia.
Na verdade, todo mês devia ser Mês da Bíblia; todo
dia devia ser Dia da Bíblia. Por isso, a Bíblia não pode ser
apenas um ornamento em nossa casa. A Palavra de Deus
deve ser o nosso alimento de cada dia e buscar nela o sustento para a nossa vida.
Termino lembrando um texto bonito de São Paulo:
“Tudo o que se escreveu no passado foi para o nosso ensinamento que foi escrito, aﬁm de que, pela perseverança e
consolação, que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança” (Rm 15,4). Que neste mês da Bíblia, a Palavra que
vem da boca de Deus nos anime, dê força e coragem e
com isso sejamos cristãos da Esperança!
Alguns conselhos práticos para quem quer ler, conhecer e viver segundo a Bíblia:
1) Pedir sempre ajuda ao Espírito Santo, isto é, iniciar
sempre com uma oração;
2) Começar pelos livros e textos mais fáceis, ou seja,
os Evangelhos, Atos dos Apóstolos…;
3) Ler e meditar um texto por dia (não é a quantidade
que importa, mas a qualidade);
4) Procurar descobrir o contexto em que o texto foi
escrito, ou seja: por que e para quem o texto foi escrito;
5) Anotar na sua Bíblia os textos que mais chamam a
atenção;
6) Quando encontrar textos difíceis, passar adiante,
deixar estes textos para quando participar de um curso
ou quando encontrar pessoas que podem ajudar a explicar;
7) Atualizar o texto para hoje: colocá-lo em prática na
vida. Celebrar e rezar a Bíblia e a vida. Viver a Palavra!

Padre Egidio Balbinot chamou a atenção para os princípios da Paz
ra, do slogan e dos princí- a família Cedup-GV, even- tada pelo aluno Darlan e
Descanso
pios da Paz. Em seguida to culminou com o com- chamou a atenção de como
São Miguel do Oeste
espeitar a vida, rejei- uma palestra com o padre partilhamento do Bolo da podemos viver em paz.
tar a violência, redes- Egidio Balbinot chamou a Paz decorado com o símbo- Incentivando às práticas
cobrir a solidariedade, ser atenção para os princípios lo da bandeira da Paz. O sociais e acompanhar o ﬁlgeneroso, ouvir para com- da Paz, o convívio harmo- símbolo representando a me, um lanche coletivo
preender e preservar o pla- nioso entre as pessoas, sen- Cultura, a Arte, a Religião e com pipoca e cuca foram
neta, além de resgatar ges- sibilizando a todos a vive- a Ciência, com mais de 30 servidos.
“Trabalhamos para o
tos de gentileza, cultivar o rem em paz, resolvendo os quilos, especialmente conbom humor e ser compro- conﬂitos de forma pacíﬁca. feccionado pelas funcioná- incentivo da paz nesta
metido foram valores tra- Os alunos da segunda série rias da padaria do Cedup- s e m a n a . M a s , a P a z
somente pode ser enconbalhados no Cedup-GV dois deixaram sua mensa- GV.
Na tarde de terça-feira, trada no local onde menos
durante as atividades pro- gem apresentando uma
movidas pelo colégio alusi- paródia com encenação 08, alunos, professores, procuramos, dentro de
sobre a saúde do adoles- gestores e funcionários reu- nós. Para encontrarmos a
vas à promoção da paz.
A abertura da Semana cente. A paródia destacou- niram-se para mais uma felicidade é necessário prida Paz no dia sete de outu- s e n o e v e n t o e m S ã o reﬂexão, assistindo ao ﬁl- meiro encontrar a paz. Sem
bro, no Centro de Educa- Miguel do Oeste, Saúde do me: O Menino do Pijama ela é impossível ser feliz.
ção Proﬁssional Getúlio Adolescente conquistando Listrado, cuja mensagem Libertando-nos do medo,
Vargas, contou com a pre- o primeiro lugar. Ato que traz várias reﬂexões sobre da ansiedade, das revoltas,
sença de funcionários, pro- foi selado com a distribui- a vida. Para ﬁnalizar, a ora- da inveja e apegos a futilifessores, gestores e alunos. ção de abraços fraternos ção “O Mundo Precisa de dades. Este é o verdadeiro
Paz” foi ouvida com muita caminho da Paz”, ressaltou
A solenidade iniciou com a entre todos os presentes.
Para realçar e ﬁrmar atenção e a música Paz do a assessora de direção, Ivoapresentação pelos alunos
do terceiro ano da bandei- um pacto mútuo entre toda padre Marcelo foi interpre- ne Albino de Oliveira
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Agenda

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.
•25/10 – Atendimento e benção o dia todo.
•25/10 - Debate Regional sobre o Projeto de Lei 284/2013
que cria o Conselho Estadual da Juventude – Chapecó às 19h
no Auditório do Sindicato dos Bancários.
•26/10 - Visita na comunidade de Ferreira às 15h.
•26/10 - Matriz 19h30.
•27/10 - Matriz 8h30.
•27/10 - Linha Vinte e quatro – Festa da padroeira 10h30.
•27/10 - Celebração no Bairro Santa Terezinha 19h.
•29/10 - Visita na comunidade de Daltro Filho – 9h30.
•29/10 - Visita na comunidade de Guatapará Alto – 14h30.
•29/10 - Visita na comunidade de Ouro Verde – 20h30.
•30/10 - Visita na comunidade de São Roque – 9h30.

•30/10 - Visita na comunidade da Perondi – 14h30.
•30/10 - Visita na comunidade de Sede Flores – 20h30.
•31/10 - Visita na comunidade de Sanga Bonita – 9h30.
São Paulo, com o coração cheio do Espírito Santo e
sentindo estar chegando ao ﬁm a sua missão,
escreve a Timóteo: “Quanto a mim, eu já estou
para ser oferecido em sacrifício; aproxima-se o
momento de minha partida. Combati o bom
combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora
esta reservada para mim a corroa da justiça que
o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não
somente a mim, mas também a todos os que
esperam com amor a sua manifestação gloriosa.”

