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O QUE QUER DIZER
ADVENTO

C

om essa palavra os pagãos queriam sinalizar a vinda
do próprio Deus. Num, determinado dia do ano eles
expunham ao culto a sua estátua, certos que o mesmo se
tornaria presente no meio dos seus ﬁéis, disposto a distribuir as suas bênçãos e a conceder os seus favores. A palavra “Advento” signiﬁcava também a visita de um rei a
uma cidade, ou então indicava o dia da coroação do soberano.
Os cristãos aplicaram todos esses signiﬁcados à “vinda”, ao mundo, do próprio Deus que se manifestara em
Jesus; reservaram, porém, o termo “Advento” ao período
dedicado à preparação desta “visita”. A essa altura
alguém poderia com razão perguntar: mas este Jesus já
não veio? Por que motivo, então, preparar-se como se ele
tivesse que vir outra vez? O Natal não é somente uma festa de aniversário e o Advento é o tempo para prepará-la,
comprando alimentos, bebidas, convidando amigos para
cantar e organizar danças? Não! O Advento não é isso. Os
pagãos é que se preparavam dessa maneira para a festa do
“nascimento do Sol”. Os cristãos festejam, se alegram,
dançam no dia de Natal, mas não é este o aspecto principal.
O que fazer no Advento?
A palavra de Deus que nos acompanhará nos próximos domingos nos ensina que Jesus não veio somente
uma vez. Ele continua vindo. Vem e está presente nos
acontecimentos alegres e tristes da nossa vida; vem e está
presente em tudo o que acontece no mundo e na Igreja;
vem e está presente naqueles que difundem ideias novas,
que anunciam palavras de amor, de paz, de reconciliação,
naqueles que se esforçam para construir um mundo
novo.
Jesus vem, continua vindo; mas estamos nós prontos
para reconhecê-lo? Sabemos descobrir a sua presença em
qualquer acontecimento da vida? Não sentimos frequentemente medo que a sua mensagem nos perturbe, que exija uma transformação demasiadamente radical dos nossos hábitos? Não preferimos muitas vezes fechar nossos
olhos e nossos ouvidos? Há tanta necessidade de que
Jesus venha! Aonde? Eis alguns exemplos:
Um homem se deixa dominar pela bebida e começa
falar besteiras, ofende, torna-se violento com os amigos;
volta em seguida para casa, bate na mulher e nos ﬁlhos...
Pois bem, poderá alguém dizer que Jesus já chegou no
coração dessa pessoa? Ou então, tome- se o caso de um
jovem que não estuda, que repete dois ou três anos seguidos, não trabalha e nas festas abusa das moças... Neste
jovem está presente Jesus ou é preciso fazer alguma coisa
para preparar a sua vinda? E numa comunidade cristã,
cujos membros são invejosos e estão desunidos, falando
mal uns dos outros, não se ajudando reciprocamente... já
chegou Jesus? E numa nação onde os cidadãos se matam,
onde há guerras, violências, ódios, rancores, vinganças...
já chegou Jesus?
Não! Ainda não chegou e, enquanto não forem removidos os obstáculos que impedem sua chegada, Ele não
poderá vir. Deverão antes ser derrubadas as barreiras e
aterrados os vales que dividem os homens, porque tudo
aquilo que separa os homens afasta também de Cristo.
As leituras do Advento nos convidam para a vigilância, para manter nossos olhos bem abertos para poder descobrir e preparar os caminhos que Jesus escolheu para
libertar-nos de todos os males nos quais buscamos a felicidade, mas que, em verdade, causam somente muitos
sofrimentos.
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Pampa e Querência direto de Ivoti
Foto: Rede Peperi

Ivoti-RS
Rádio Peperi apresentou o programa tradicionalista Pampa e Querência, direto de Ivoti no
domingo, 01, no Rio Grande do Sul. Com mais de três
horas de duração e apresentação de Adão Borba, o
programa reuniu nomes
de destaque da música gaúcha como Sidney Almeida,
Olsen Pinto, Alexandre Oliveira, Bugre Missioneiro,
Ademir Silva, Tio Nanato,
Estampa Campeira e a
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escritora Jussara Almeida.
O programa foi transmitido ao vivo pela Rádio Peperi de São Miguel do Oeste e
pela Rádio Ivoti durante
uma grande festa no CTG
Amigos da Tradição. Participaram da transmissão
também ﬁguras conhecidas no tradicionalismo de
São Miguel do Oeste como
Zanir Burato, Carlinho
Burato, Ademir da Silva,
Artêmio Marques e o técnico da Rádio Peperi Valmor de Bona.

Pesquisa aponta oportunidades para psicólogos
Pinhalzinho
São Miguel do Oeste
ma pesquisa, realizada pelo Curso de Psicologia da Unoesc de São
Miguel do Oeste e de
Pinhalzinho, apontou que
a região precisa de pelo
menos 350 psicólogos
para atuar em diferentes
órgãos públicos e organizações. Segundo o coordenador do Curso de Psicologia de Pinhalzinho, professor Álvaro Cielo Mahl,
o levantamento foi feito
em órgãos públicos,
indústrias e empresas dos
municípios de abrangência da Associação dos
Municípios do Extremooeste de Santa Catarina
(Ameosc) e da Associação
dos Municípios do Entre
Rios (Amerios). A pesquisa foi realizada por cerca
de 60 alunos, sob a orientação de dois professores,
na disciplina de Estágios
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Básicos.
O professor observa
que a iniciativa dos municípios, em investir na prevenção da saúde mental,
tem contribuído para
aumentar as oportunidades para psicólogos. “Há
também grande demanda
destes proﬁssionais para
atuar em empresas, consultorias, serviços de saúde e de assistência social
como serviço de acolhimento, casas de abrigo e
Centro de Referência de
Assistência Social (Cras)”,
menciona o professor Álvaro Mahl.
O projeto de lei
3688/00, que exige a prestação de serviços de psicologia em escolas públicas,
também é uma promessa
de novas vagas para estes
proﬁssionais. De acordo
com Álvaro, o projeto de
lei já foi aprovado em primeira instância e está em

lhimento da Secretaria de
Assistência Social de Maravilha. “O mercado de trabalho está cada vez mais
promissor. Percebe-se,
cada vez mais, novos espaços e novas demandas
Proﬁssão em alta
A coordenadora do Cur- para atuação deste proﬁsso de Psicologia de São sional”, ﬁnaliza Radaeli.
Miguel do Oeste, profesO Curso de Psicologia
sora Lisandra Antunes de
Oliveira, destaca que a pre- da Unoesc de São Miguel
sença de um psicólogo em do Oeste está entre os
uma organização ou esco- melhores do Brasil. O Curla é fundamental para a so obteve nota quatro (nuprevenção e a qualidade ma pontuação que vai de
de vida. “Pesquisas apon- um a cinco) no Exame
tam que, até 2020, esta Nacional de Desempenho
será uma das primeiras de Estudantes (Enade).
proﬁssões em alta”, frisa a Para ingressar no Curso,
em Pinhalzinho ou em São
professora.
Atualmente, mais de Miguel do Oeste, é preciso
90% dos egressos do Cur- se inscrever no Seletivo
so de Psicologia estão no Especial até hoje, quartamercado de trabalho. feira, dia 4, pelo site
Evandro Radaeli se for- www.unoesc.edu.br. A
mou pela Unoesc e, atual- seleção dos candidatos é
mente, é psicólogo e coor- feita pelo histórico escodenador do Serviço de Aco- lar.
vias de aprovação ﬁnal. Se
o projeto de lei for aprovado, toda escola deverá ter
um psicólogo para cada
250 alunos.

Caso do Professor: Corpo encontrado no Rio Índio
São Miguel do Oeste
o ﬁnal da tarde de terça-feira, 3, informações extra oﬁciais davam
conta de que um corpo foi
encontrado no Rio Índio.
Podendo ser o do professor
Luiz Carlos Fernandes.
O carro do aposentado
– um Palio Wekend - foi
encontrado queimado na
madrugada da ultima quinta-feira, 28, no bairro Agostini. Logo em seguida, a
polícia começou as buscas
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ao aposentado que desapareceu no mesmo período.
Ainda na semana passada,
a Polícia Civil e a DPCAMI,
por meio das investigações, chegaram até um
menor de 17 anos que confessou ter atirado quatro
vezes contra Luiz e o jogado ainda com vida no rio
Caxias, próximo à Linha
Peróla.
O corpo encontrado
estava cerca de 5 km para
baixo da ponte do Rio

Índio, segundo informações extra oﬁciais do Corpo
de Bombeiros de São
Miguel do Oeste dão conta
que é o professor Luiz Car-

los Fernandes, de 69 anos.
As chuvas nos últimos dias
fez com que o nível do rio
subisse, o que diﬁcultou o
trabalho dos bombeiros.
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