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VIGIAI

o próximo domingo, inicia mais um Ano Litúrgico, no
qual relembramos e revivemos os Mistérios da História da Salvação. NATAL e PÁSCOA centralizam as celebrações, que são vividas em três momentos: antes, durante e
depois...
Nesse Ano A, o Evangelho de Mateus terá uma atenção
especial. Com o Advento, entramos no tempo que nos prepara para o Natal do Senhor.
A palavra ADVENTO signiﬁca "Vinda", chegada: faznos relembrar e reviver as primeiras etapas da História da
Salvação, quando os homens se prepararam para a vinda
do Salvador, a ﬁm de que também nós possamos preparar
hoje em nossa vida a vinda de Cristo por ocasião do Natal.
Nas duas primeiras semanas do Advento, vigilantes e
alertas, esperamos a vinda deﬁnitiva e gloriosa do Cristo
Salvador, e nas duas últimas semanas, lembrando a espera
dos profetas e de Maria, preparamos mais especialmente o
seu nascimento em Belém.
O Evangelho que vamos ouvir na liturgia é um apelo a
uma VIGILÂNCIA permanente, para reconhecer o Senhor
na sua chegada. Será assim a realização do sonho do Profeta. (Mt 24,37-44).
Para transmitir essa mensagem, Jesus usa três quadros:
- O 1º Quadro é da humanidade na época de Noé: Os
homens viviam, então, numa alegre inconsciência, preocupados apenas em gozar a sua "vidinha" descomprometida.
Quando o dilúvio chegou, os apanhou de surpresa e
despreparados.
- O 2º Quadro fala dos trabalhos da vida cotidiana:
podem nos levar a negligenciar a preparação da Vinda do
Senhor.
- O 3º Quadro coloca o exemplo do dono de uma casa,
que adormece e deixa a sua casa ser roubada pelo ladrão.
O que signiﬁca "estar vigilante"?
- Será apenas estar sem pecado... para não ir para o
inferno? Ou acolher as oportunidades de salvação, que
Deus nos oferece?
Jesus continua vindo, para nos salvar e nos trazer a felicidade. E nós temos que estar sempre atentos para perceber cada vinda sua. Ele está presente nas palavras de quem
nos orienta para o bem, nos gestos de amor dos irmãos, no
esforço de quem se sacriﬁca para construir um mundo
mais justo e fraterno.
Hoje, devido ao medo provocado pelo desemprego,
fome e violência, assistimos ao fenômeno da busca de refúgio no sagrado. Mas o excesso de alegria de certas práticas
religiosas sem compromisso pode nos tirar a possibilidade
de perceber a chegada do Senhor.
As celebrações festivas nos fazem mais vigilantes, mais
acordados para a realidade que temos a obrigação de
transformar ou funcionam como sonífero, que nos impedem de ver a chegada daquele que vem sem aviso prévio?
Motivos que impedem a acolhida do Senhor que vem:
- Prazeres da vida: a pessoa mergulhada nos prazeres
ﬁca alienada... No domingo, dorme... passeia... pratica
esportes... mas não sobra tempo para celebrar a sua fé na
Comunidade...
- Trabalho excessivo: a pessoa obcecada pelo trabalho
esquece o resto: Deus, a família, os amigos, a própria saúde...
- Desatenção: o Distraído não vê o Cristo, presente na
pessoa sofredora... Acha que não é problema seu... é do
governo... da Igreja...
Em minha vida, o que mais me distrai do essencial e me
impede tantas vezes de estar atento ao Senhor que vem?
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Padre Pedro entrega ao Papa Francisco
obra de escritor catarinense
O
Roma
deputado Padre
Pedro Baldissera (PT)
entregou, na quarta-feira,
20, um exemplar do livro
“Juventude: protagonismo
e religiosidade”, do catarinense Padre Gilberto
Tomazi, ao Papa Francisco. O encontro com o sumo
pontíﬁce aconteceu na saída da residência papal, na
cidade do Vaticano. A comitiva catarinense que esteve
na Itália também teve reuniões na Câmara dos Deputados do País, e foi recebida pelo embaixador do Brasil no Vaticano, Denis Pontes de Sousa Pinto.
Além do livro, Padre
Pedro apresentou ao Papa
as manifestações de devotos e religiosos pela beatiﬁcação do Frei Bruno, de
Joaçaba. O deputado também entregou documento
assinado pelo bispo da Dio-

cese de Chapecó, Dom
Manoel João Francisco, no
qual solicita debate para
mudança na legislação
canônica permitindo que
advogados leigos possam
atuar na anulação do casamento religioso. Como
2014 será o ano da família
para a Igreja Católica, a
expectativa é que o debate
ganhe relevância.
Padre Pedro destacou
os avanços do Papa Francisco à frente da Igreja, a
postura de clareza que adotou no Vaticano e aﬁrmou
que o livro entregue ao pontíﬁce resume um pouco do
papel de protagonismo da
juventude, na sociedade e
na igreja. “Foi um momento de emoção ter este contato próximo e também
por dividir esta análise da
juventude, à luz do Contestado, feita pelo Padre Gilberto”, disse o parlamen-

SINDICAM/SC - SINDICATO DOS TRANSPORTADORES
RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA.
EDITAM DE AVISO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2013.
O SINDICAM-SC, notiﬁca a categoria dos Transportadores Rodoviários
Autônomos de bens do Estado de Santa Catarina (caminhoneiros
autônomos), que de acordo com o cadastro de inscrição junto a ANTT, foi
enviado a guia da contribuição sindical, com vencimento para o mês de
fevereiro de 2013, nosso sistema acusa que muitos não pagaram, portanto
se você não recebeu sua guia da contribuição sindical 2013 ou não quitou,
o pagamento é obrigatório a todos os Transportadores Rodoviários
Autônomos, independente de ser associado ou não do Sindicato,
conforme artigos 579 e 580 da CLT. Assim, através deste edital, ﬁcam
notiﬁcados os integrantes da categoria dos Transportadores Rodoviários
Autônomos de Santa Catarina, que não efetuaram o pagamento da
Contribuição Sindical, exercício de 2013, para o SINDICAM-SC, único
sindicato da categoria regularizado no estado de Santa Catarina junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego com exceção dos municípios de São
Francisco do Sul, Itajai, Navegantes, Itapoá e Imbituba, serão inscritos em
divida ativa e posterior cobrança judicial. Estamos a disposição para tirar
suas duvidas através do fone (49) 3222-4681 ou através do e-mail:
sindicam-sc@hotmail.com, pelo endereço à Av. Belizário Ramos, nº 3135,
Lages-SC, CEP 88.508-100. Caso precise reimprimir a guia da
contribuição sindical, poderá obter em nosso site:
www.sindicamsc.com.br.
Lagas SC, 20 de novembro de 2013
Francisco Biazotto
Presidente.

tar.
Na avaliação de Padre
Pedro, a construção de
uma sociedade mais solidária, igualitária e fraterna, e que respeita a vida e o
meio ambiente, passa pelo
papel protagonista da
juventude. “Precisamos
pensar um espaço, como
diz Padre Gilberto, no qual
caibam todos e todas
jovens. Acredito que este
texto reforçará a visão de
Francisco de que é preciso
abrir os olhos da sociedade, e da Igreja, para uma
nova juventude que se co-

loca diante de nós”, complementa o parlamentar.
O deputado ainda lembrou as lutas do povo campesino, e disse ter a certeza
de que o Papa Francisco
compreende a importância
“revolucionária” da juventude do campo na busca
por mudanças sociais objetivas. “A religiosidade e a fé
são elementos sempre presentes nas lutas do nosso
povo, e isso ﬁca claro na
ligação profunda entre os
movimentos sociais e a
igreja contemporânea”, disse.
Foto: Divulgação

Vende-se Casa
motivo: mudança
Bairro São Gotardo próximo a Wisqueria. Loteamento
Scawambach medindo 145m área construída 2 banheiros com
armário 3 quartos. Teto de laje telhado de telha . Cozinha de
mármore sob medida com fogão embutido copa sala escritório
internet telefone instalados . Todo acabado em gesso. Ótima
localização. Terreno de 390 Metros
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