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Pe. Egídio Balbinot Secretaria da Agricultura repassa botijão

de sêmen para comunidades

Por: Egídio Balbinot - balbinotegidio@gmail.com

A

Deus é o Deus dos vivos

proxima-se o ﬁnal do ano litúrgico. A Liturgia nos
oferece a oportunidade de aprofundar uma verdade
importante de nossa fé: "Eu creio na Ressurreição dos
mortos". Os primeiros livros da Bíblia não falam claramente da Ressurreição dos mortos. Só mais tarde, começou-se a falar em Israel de um despertar daqueles que
estão dormindo no pó da terra.
No Evangelho, que ouvimos no último domingo,
Jesus fala claramente da Ressurreição, aﬁrmando que
"Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos". (Lc 20,2738)
Essa idéia imperfeita de Ressurreição existia ainda no
tempo de Jesus. Alguns Saduceus, que não acreditavam
na Ressurreição, inventaram uma história e ﬁzeram uma
pergunta capciosa
que visava ridicularizar a doutrina da ressurreição e
da vida futura: Uma mulher viúva sem ﬁlhos... casou com
7 maridos sucessivamente ... Com quem ﬁcará na vida
futura?
Jesus responde: aos fariseus que acreditavam numa
ressurreição imperfeita: A Ressurreição não é apenas um
despertar do sepulcro para retomar a vida de antes. A vida
com Deus é uma realidade completamente nova e distinta. É um dom maravilhoso que o Pai reservou para todos
os seus ﬁlhos. Seremos imortais, gloriﬁcados, não mais
sujeitos às leis da carne. Por isso, será desnecessário o
matrimônio para a conservação da espécie.
Aos Saduceus, Jesus aﬁrma a existência da vida futura: Deus se manifestou a Moisés como o Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó, muitos anos depois de terem desaparecido deste mundo.
Isso quer dizer que eles não estão mortos, mas vivem
atualmente em Deus. Portanto, se Abraão, Isaac e Jacó
estão vivos, podemos falar de Ressurreição. A Ressurreição é a esperança que dá sentido a toda a caminhada do
cristão. A fé cristã torna a esperança da ressurreição uma
certeza absoluta, pois Cristo ressuscitou e quem se identiﬁca com Cristo nascerá com ele para a vida nova e deﬁnitiva. A nossa vida presente deve ser uma caminhada tranqüila, conﬁante, alegre, em direção a essa nova realidade.
A Ressurreição não é a continuação da vida que vivemos neste mundo; mas é a passagem para uma vida nova
onde, sem deixarmos de ser nós próprios, seremos totalmente outros... É a realização da vida plena.
A certeza da Ressurreição não deve ser, apenas, uma
realidade que esperamos; mas deve ser uma realidade
que inﬂuencia, desde já, a nossa existência terrena. É o
horizonte da ressurreição que deve inﬂuenciar as nossas
atitudes; é a certeza da ressurreição que nos dá a coragem
de enfrentar as forças da morte que dominam o mundo,
de forma a que o novo céu e a nova terra que nos esperam
comecem a desenhar-se desde já.
A Liturgia nos apresenta uma verdade consoladora:
viemos de Deus e, com a morte, voltamos para ele. A Morte não nos deve assustar: É o encontro maravilhoso com
os amigos e parentes, que foram na nossa frente. E, sobretudo, vai ser o encontro com o melhor dos amigos: DEUS.
Nossa vida não termina aqui: ressuscitaremos... "Nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos..."
Cristo nos garante: "Eu sou a Ressurreição e a Vida.
Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá"
(Jo 11,25).
"A esperança cristã é a ressurreição dos mortos: Tudo
o que nós somos, o somos na medida em que acreditamos
na Ressurreição" (Tertuliano).

Descanso
azendo parte do projeto de melhoria genética e incentivo a inseminação artiﬁcial, a secretaria
municipal de agricultura
realizou a entrega de um
botijão de sêmen na noite
da terça-feira, 5, no salão
da linha Santo Expedito.
Serão Beneﬁciadas as
comunidades de linha Santo Expedito, Sanga Curta,
Barra do Veado, parte das
linhas Colorado e Alegre.
O responsável pelo sistema de comodato do botijão, Valdir Casagranda disse que há muitos anos se
esperava um incentivo desses. Ele realizou o curso de
inseminação artiﬁcial proporcionado pelo atual
governo municipal e agora
é possivel prestar os serviços às comunidades. “Fal-
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tava somente o botijão,
agora isso se concretizou,
então mãos a obra”, disse
Casagranda.
O vice-prefeito Neri
Spessato e o prefeito Hélio
Daltoé também se pronunciaram e destacaram que a
administração tem grande
compromisso em desenvolver um bom trabalho
para todos. O vereador
Márcio Bortolotto também
acompanhou a atividade,
pois foi um dos responsáveis pela busca destes botijões junto ao governo do
estado de Santa Catarina e
que hoje já estão beneﬁciando várias comunidades.
O secretário Juliano Kasper (Juca), comentou que
uma das metas do plano de
governo esta sendo cumprida, a realização de cursos trazendo os insemina-

dores mais próximos das
comunidades com a
melhoria genética. Ele
explicou que hoje são três
tipos de sêmen que estão
sendo disponibilizados,
evitando o descarte de
bezerros que podem ser
aproveitados para produção de carne, um rendimento a mais nas propriedades rurais.
Alguns membros das
comunidades presentes
também se manifestaram.
Ademir Casagranda, de
Santo Expedito, comentou
que tudo que vem para inovar é importante, é algo
novo que motiva o agricultor. Honorino Dalmagro
por sua vez disse que nas
propriedades hoje o mais
importante é a produção
de leite, então estamos feli-
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zes pelo incentivo da prefeitura municipal que atendeu Santo Expedito e
comunidades próximas
que há um bom tempo estavam esquecidas. O produtor de leite da linha Sanga
Curta, Alcir Taka que tem
um bom plantel de gado leiteiro explicou que antes
tinha que buscar o inseminador em uma comunidade pertencente a São
Miguel do oeste e agora
terá o proﬁssional à 4 quilômetros de sua casa. Para
ele, será mais economia e
tranquilidade para continuar na atividade. Taka
parabenizou a atitude da
administração municipal.
O secretário Juca disse que
o objetivo é buscar mais
botijões que possam beneﬁciar outras comunidades,
ﬁnalizou.

Agenda

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.
•13/11- Encontro com os dizimistas e ministros do batismo
da paróquia às 13h30 na sala anexa.
•14/11- Ensaio com as crianças da Primeira Eucaristia
Matriz – 17h30
•15/11– Visita na comunidade de Daltro Filho – 9h30
•15/11- Visita na comunidade de São Vicente – 14h30
•15/11- Visita na comunidade de São Roque – 20h30
•16/11- Clubinho das crianças – matriz 9h – sala anexa
•16/11- Visita na comunidade de Cordilheira – 15h
•16/11- Primeira Eucaristia Matriz 17h
•17/11- Matriz 8h30
•17/11– Padroeira – Perondi – 10h30.
•18/11- Palestra sobre o Papel do Conselho Tutelar, com

Paulo Vendelino Kons de Brusque SC- 20 horas no Centro
de Multiplouso ao lado da Prefeitura.
•19/11- Programação do Calendário de Eventos do Município
para 2014 – para todos os coordenadores das comunidades
– Centro de Multiplouso ao lado da Prefeitura às 13h30
•19/11- Visita na comunidade de Linha Olímpio, 20h30
•20/11- Encontro com as coordenações de pastoral e
animadores dos grupos de família de toda a
paróquia, 13h30 ou 19h30, na sala anexa.
“Cantai Salmos ao Senhor ao som da harpa e
da cítara suave! Aclamai com os clarins e as
trombetas ao Senhor, o nosso rei!
( Salmo 97)

