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a baixo e temperatura acima da média
Pe. Egídio Balbinot Chuva
isso algumas estruturas,
segunda quinzena. Em lhos na tarde de segundaFlorianópolis
Por: Egídio Balbinot - balbinotegidio@gmail.com

Aprendendo a conversar
com Deus

P

ara conversar com Deus é preciso antes de tudo aprender a estar em silêncio. Muitos se queixam que não conseguem ouvir a voz de Deus e, portanto, não há nenhum
mistério. Deus nos fala. Mas geralmente estamos tão preocupados em falar, falar e falar, que Ele simplesmente nos
ouve. Se falamos o tempo todo, nada mais natural que
ouvirmos o som da nossa própria voz. Enquanto nosso eu
estiver dominando, só ouviremos a nós mesmos.
A maneira mais simples de orar é ﬁcar em silêncio,
colocar a alma de joelhos e esperar pacientemente que a
presença de Deus se manifeste. E Ele vem sempre. Ele
entra no nosso coração e quebranta nossas vidas. Quem
teve essa experiência um dia nunca se esquecerá.
Nosso grande problema é chegar na presença de Deus
para ouvir somente o que queremos. Geralmente quando
chegamos a Ele para pedir alguma coisa, já temos a resposta do que queremos. Não pedimos que nos diga o que é
melhor para nós, mas dizemos a Ele o que queremos e pedimos isso. É sempre nosso eu dominando, como se inversamente, fôssemos nós deuses e que Ele estivesse à disposição simplesmente para atender a nossos desejos. Mas
Deus nos ama o suﬁciente para não nos dar tudo o que queremos, quando nos comportamos como crianças mimadas. Deus nos quer amadurecidos e prontos para a vida.
Quem é Deus e quem somos nós? Quem criou quem e
quem conhece o coração de quem? Somos altivos e orgulhosos. Se Deus não nos fala é porque estamos sempre
falando no lugar dEle.
Portanto, se quiser conversar com Deus, aprenda a
estar em silêncio primeiro. Aprenda a ser humilde, aprenda a ouvir. E aprenda, principalmente, que Sua voz nos fala
através de pessoas e de fatos e que nem sempre a solução
que Ele encontra para os nossos problemas são as mesmas
que impomos. Deus também diz "não" quando é disso que
precisamos. Ele conhece nosso coração muito melhor que
nós, pois vê dentro e vê nosso amanhã. Ele conhece nossos
limites e nossas necessidades.
A bíblia nos dá este conselho: "quando quiser falar com
Deus, entra em seu quarto e, em silêncio, ora ao Teu Pai."
Eis a sabedoria Divina, a chave do mistério e que nunca
compreendemos. Mas ainda é tempo...
Encontramos no livro de Provérbios a seguinte frase:
"as palavras são prata, mas o silêncio vale ouro." A voz
do silêncio é a voz de Deus. E falar com Ele é um privilégio
maravilhoso acessível a todos nós.
Papa Francisco recebe indicação ao Prêmio
de Comunicador do ano
O Instituto Europeu Terceiro Milênio atribuiu ao Papa
Francisco o prêmio “Comunicação simples”, indicando o
Pontíﬁce como o comunicador do ano. A premiação foi
entregue na segunda-feira, 28, ao diretor da Sala de
Imprensa da Santa Sé, padre Federico Lombardi, que o
recebeu em nome do Santo Padre.
De acordo com o diretor do Instituto, Andrea Pizzicaroli, “a comunicação simples é aquela que é clara e que busca chegar o quanto possível a mais pessoas transmitindo
uma mensagem autêntica, justamente como se sente no
coração”.
Para o diretor, o segredo é a sinceridade: “quando
alguém é sincero consigo mesmo e com os outros, a comunicação ﬂui de modo coerente; ninguém pode colocar em
discussão aquilo que é dito com sinceridade porque se tem
a profunda convicção do que expressa. Se há convicção,
então se comunica de modo simples e as pessoas entendem
isso.”

D

e acordo com levant a m e n t o d a E p agri/Ciram, a previsão para
o trimestre é de chuva ligeiramente abaixo da média
climatológica para o Oeste
e Meio-Oeste Catarinense.
Do Planalto ao Litoral, a
chuva deve ﬁcar próxima a
média climatológica. A
chuva deve ser mal distribuída no tempo e no espaço, com períodos consecutivos sem chuva, o que
pode beneﬁciar o turismo.
Porém no Oeste e Meio
Oeste, a falta de chuva
pode prejudicar abastecimento de água e atividades de agricultura e pecuária. Vale salientar que ocorrerão eventos de chuva forte (acumulados signiﬁcativo de chuva em curto espaço de tempo), temporais
com ventania e granizo,
que são característicos da
estação do verão.
Climatologia: dezembro marca a transição
entre a primavera e verão e
a média de chuva no Estado varia de 130 a 170mm,
sendo mais frequentes na

janeiro e fevereiro, o regime de verão já está estabelecido e as chuvas convectivas (curta duração) ocorrem com maior frequência
entre a tarde e noite, e por
vezes na madrugada, e a
média mensal é de 180 a
200mm .
Com relação à temperatura a previsão é de um
trimestre com temperatura acima média climatológica no Oeste e Meio Oeste, ou seja, um verão mais
quente do que o normal.
Nas demais regiões, a temperatura deve ﬁcar próxima à média climatológica.
Pelo menos uma a três
ondas de calor (período
prolongado com dias consecutivos de calor intenso)
são esperadas no trimestre, podendo igualar e/ou
superar recordes.
São Miguel do Oeste
Fortes chuvas da
segunda-feira daniﬁcam
estradas e pontes no interior.
As equipes da secretaria de infraestrutura de
intensiﬁcaram os traba-

feira, 9, durante as fortes
chuvas.
O prefeito João Valar e
o secretário Gelson Artifon acompanharam os trabalhos em diversos locais
da cidade e do interior, os
quais foram mais atingidos e prejudicados pela
enxurrada.
Conforme o prefeito,
foi um grande volume de
água em pouco tempo, por

pontes, bueiros e estradas
ﬁcaram daniﬁcados.
“Só não tivemos maiores problemas, pelo formato como as estradas
estão sendo recuperadas,
especialmente pela preocupação com o sarjetamento que faz com que a
água escoa facilmente, não
prejudicando a estrada”,
disse o prefeito.
Ilustração: Climatempo

