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Feliz Natal

D

e Jesus já se falou quase tudo. Que não existiu,
que o transformaram em Deus, que era um profeta sem projeto, que pregou uma religião conformista, que não morreu na cruz, que não ressuscitou, que
Maria não foi virgem, que sua história foi toda inventada, que nunca disse o que disseram que ele disse.
Que foi casado, que era um essênio, que foi um zelota, um revolucionário, o mais sábio dos profetas,
Filho de Deus.
Muitos oram ao menino Jesus no Natal. Outros
nem celebram mais o Natal. Preferem Papai Noel. Há
os quem nem sequer se lembram mais de sua história. Há os que confundem Natal com duendes, Papai
Noel e Jesus. Misturam tudo. A televisão leiga faz
tempo que não faz uma catequese do Natal com
Jesus. O personagem é mais o velhinho de barbas
brancas.
Nossas crianças crescem ouvindo mais de Papai
Noel e duendes do que de Jesus. Estão seguindo mais
a religião dos animadores de auditório do que a sua
religião. Não pedem mais para Deus lhe dar uma graça. Falam de energia. O culto aos anjos chega ao
extremo de se ensinar que há o anjo das 11h às 11h20
que ﬁca a mais ou menos 1.000km de altura. E há o
anjo que cuida de Israel, outro do Brasil e outro de
determinado grupo. E há os que até sabem o nome de
seu anjo particular.
Além disso, existem as pirâmides, as pedras, os
cristais. Quem ﬁzer algo desta ou daquela forma,
neste ou naquele dia, neste ou naquele ângulo vai conseguir. Mas tem que usar uma pedra de tal e tal cor.
Todo mundo tem o direito de pregar o que quiser
num país democrático. Mas aos católicos e evangélicos, cristãos comprometidos com Jesus e com o que a
Bíblia ensina ﬁca proibido, em nome da coerência, de
seguir tais ensinamentos.
O Natal vem aí. Muita gente vai lhe falar de Papai
Noel, perus, duendes, pedras, cores e até feitiços
para sua vida dar certo no Natal e no ano Novo. Você
vai fazer o quê? Vai ter um Natal com o aniversariante Jesus ou com o Papai Noel? Quem vai estar enfeitando as janelas de sua casa? Um presépio com
Jesus, Maria e José ou o Papai Noel com suas renas e
pinheiros cobertos de neve em pleno verão brasileiro?
E as lojas? Colocarão Jesus ou Papai Noel na vitrine? Passe pelo shopping de sua cidade ou pelas ruas e
veja quem está sendo lembrado neste Natal. E nas
ruas? As prefeituras mostrarão Jesus ou Papai Noel?
Quem dos dois morreu na cruz pelo povo? Quem dos
dois existiu e quem é apenas uma lenda? Por que será
que a gente faz isso todos os anos?
Feliz tempo de Natal para você. Sem neve, sem
pinheiro e se quiser, com Papai Noel, desde que ele
admita que é São Nicolau e se ajoelhe como bom bispo que era, diante do presépio de Jesus. Ou você não
sabia dessa história?
Pe. Zezinho

PUBLICAÇÕES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
DESCANSO-FMS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2013
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 03/2013
CREDENCIAMENTO Nº 03/2013
Objeto: Encontra-se aberto o Credenciamento de
laboratórios para coleta e análise clinica de exames na área
da saúde no atendimento a população do município, a
serem remunerados de acordo com a Tabela SUS, com
recursos do PAB e próprios conforme as especiﬁcações
contidas no edital e em seus anexos. Recebimento dos
envelopes de documentação a partir do dia 06/01/2014 às
09:00 horas, no Dpto. de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Av. Marechal Deodoro,146. A integra do
Edital encontra-se no endereço eletrônico
www.descanso.sc.gov.br Informações pelo fone (049)
3623 0161.
Descanso/SC, 17 de Dezembro de 2013.
Sabrina Apolonia Bitelo – Gestora do FMS
MUNICIPIO DE DESCANSO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2013
INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 01/2013
CREDENCIAMENTO Nº 01/2013
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MUNICIPIO DE DESCANSO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 89/2013
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 05/2013
CREDENCIAMENTO Nº 05/2013
Objeto: Encontra-se aberto o Credenciamento para
contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação
de serviços mecanizados com tratores de pneus, para
atender o Programa de Incentivo Agropecuário, conforme
as especiﬁcações contidas no edital e em seus anexos.
Recebimento dos envelopes de documentação a partir do
dia 07/01/2014 às 09:00, no Dpto de Licitações da
Prefeitura Municipal, sito a Av. Marechal Deodoro,146. A
integra do Edital encontra-se no endereço eletrônico
www.descanso.sc.gov.br Informações pelo fone (049)
3623 0161.
Descanso/SC, 17 de Dezembro de 2013.
Hélio José Daltoé – Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
DESCANSO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
01/2013
CREDENCIAMENTO Nº 01/2013

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 01/2013
O município de Descanso torna público que o
Credenciamento nº 01/2013, que tem por objeto o
Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para
prestação de serviços mecanizados com tratores de pneus,
foi REVOGADO.
Descanso/SC, 17 de Dezembro de 2013.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 01/2013
O Município de Descanso/Fundo Municipal de SaúdeFMS torna público que o Credenciamento nº 01/2013, que
tem por objeto a prestação de serviços de coleta e análise
clinica de exames na área da saúde, foi REVOGADO.
Descanso/SC, 17 de Dezembro de 2013.

Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal
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