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ARTIGO
‘Tenho andado ao teu lado,
junto a ti permanecido. Eu te
levo em meus braços, pois sou
teu melhor amigo. Ninguém te ama como Eu...’
Foi preciso Deus enviar seu Filho Unigênito ao mundo para
que muitos acreditassem em sua Existência. Foi preciso o
Altíssimo enviar seu Filho Redentor para salvar a humanidade.
Foi preciso o Criador enviar seu Filho Sagrado para fundar sua
Igreja para evangelizar a posteridade. Foi preciso o Senhor do
Universo enviar seu Filho Amado para nos ensinar o caminho
da Glória. Foi preciso Deus, Todo-Poderoso, enviar seu Filho
Misericordioso para nascer de uma Mulher, andar entre as
pessoas, conversar com todos/as, para que acreditassem no
Divino Poder. Foi preciso a Deidade Suprema enviar seu Filho
Santíssimo para morrer na Cruz por nós, para provar que
ninguém nos ama como Ele. Infelizmente, mesmo com tanto
esforço do Espírito Santo, inúmeros não acreditavam na presença
tão próxima da Providência Celeste. Certo dia, caminhava Jesus,
junto aos seus discípulos, e encontraram um cidadão por nome
Jairo, que chorava, dizendo que a filha havia falecido. Ao entrar
na residência, Cristo olhou para a jovem e afirmou: ‘A menina não
morreu. Ela está dormindo’ (Marcos, 5:39). Vários dos presentes
começaram a rir, zombando do Nazareno. Vendo a incredulidade
destes, o Filho do Homem aproximou-se da moça e pronunciou:
‘Menina, ordeno-te, levanta-te!’ (Marcos, 5:41). E, imediatamente,
a adolescente abriu os olhos e pôs-se de pé. Todos ficaram
admirados. Após crucificado, Nosso Senhor apareceu para seus
seguidores, para avisá-los que havia ressuscitado. Entretanto, no
momento ali não estava Tomé, também conhecido como Dídimo.
Por não ter visto, este não acreditou. Daí a origem do ditado:
‘Só acredito vendo’. Os companheiros garantiram-lhe que era
verdade. No entanto, por Tomé não ter assistido ao encontro,
não acreditou. Sabendo da
suspeição, Jesus Cristo foi até
É preciso
Tomé e exprimiu: ‘Coloque
transformar a escola, seu dedo aqui e veja minhas
mãos. Estenda a mão e põe-na
de sistema
ao meu lado. Pare de duvidar e
fechado que é em
creia’ (João, 20:27). Foi preciso
um sistema aberto o Mestre procurá-lo, falar com
ele, mostrar-lhe suas feridas e
pedir que tocasse em suas Chagas para que o mesmo acreditasse.
Antes de partir, o Filho de Deus proferiu: ‘Porque não viu, não
creu? Felizes aqueles que não viram e creram’ (João, 20:29). Ou
seja, não é necessário ver/presenciar para acreditar. Por que Nossa
Senhora apareceu/aparece até hoje, para inúmeras pessoas, em
diferentes localidades? Em Fátima, surgiu para três pastorinhos,
na Cova da Iria (Portugal). Em Lourdes (França), manifestou-se
para uma menina. Em Guadalupe (no atual México), visitou um
indígena. Em La Salette (França), conversou com duas crianças.
Além de: Medjugorje (atual Bósnia), Kibeho (Ruanda), Anguera
(Brasil) e tantos outros. Um dos principais motivos das Aparições
Marianas é para que todos acreditassem na intercessão, auxílio
e amor materno de Maria Santíssima pela humanidade. Foi/é
preciso Ela aparecer para que muitos não duvidassem. Jesus
caminhou por onde muitos caminharam, morou onde muitos
moravam, passou por onde muitos passaram, fora batizado igual
muitos foram batizados (no rio Jordão, por João Batista). Cristo
quis viver entre nós para nos amar, ensinar e salvar. Prezado/a
leitor, convido-lhe a ler ‘Jesus, o Homem mais Amado da História’,
de Rodrigo Alvarez. Um misto de jornalismo, história e Religião,
esta obra apresenta uma série de fotos, ilustrações, quadros
artísticos e outros recursos que tornam a leitura agradável,
numa viagem à Terra onde o Redentor nasceu, viveu, morreu e
ressuscitou. Nalgumas páginas, o público tem a sensação de que
as escritas são uma espécie de biografia do Homem de Nazaré,
em linguagem fluida e prazerosa. Para produzir este livro, o
autor percorreu diversos locais onde Jesus Cristo costumava
peregrinar: o rio Jordão, o deserto, as montanhas, etc. Querido
expectador, aqui (in)felizmente não vai spoiler. Vamos comigo?
Todos juntos, conhecer melhor a vida daquele que ninguém nos
amou mais que Ele...
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Concessionária Hyundai em Tangará

O

secretário de Indústria, Comércio e Serviços
de Tangará da Serra, Wellington Bezerra,
usou as redes sociais nesta terça-feira, 8,
para anunciar mais um empreendimento
para Tangará. “Estivemos reunidos com o representante
do Grupo Cometa, Francis Maris Cruz que nos informou
que a Hyundai vai se instalar em Tangará da Serra. Essa
foi mais uma reunião extremamente produtiva, da qual
participamos com o prefeito Fábio e o vice-prefeito Renato,
bem como membros do Grupo e demais representantes da
empresa”, pontuou Bezerra. A Hyundai Motor Company é
uma multinacional sul-coreana de automóveis, operando a
maior fábrica integrada de automóveis do mundo.

Faixa Verde

Zona Azul

Decisão

O Tribunal de Contas
de Mato Grosso determinou a suspensão da licitação para implantação
Sistema Faixa Verde de estacionamento rotativo em
Cuiabá. De acordo com o
órgão, foram encontradas
supostas irregularidades
no certame, que tem valor
total de R$ 54,3 milhões.

A suspensão em Cuiabá
levanta uma curiosidade,
para saber como anda o processo judicial em Tangará da
Serra, onde os equipamentos
da Zona Azul foram instalados município, porém o
sistema não chegou a funcionar. Em junho de 2017 uma
decisão liminar suspendeu o
início das atividades.

Tramitando na 4ª Vara
Cível, o processo judicial
encontra-se
atualmente
concluso para despacho
e decisão desde agosto do
ano passado, ou seja, a defesa do Município já foi
apresentada, assim como
a impugnação da mesma,
aguardando agora a decisão
final da justiça.

BASTIDORESDAPOLÍTICA
Saída

Estratégia?

Bernadino

Desgastado com as duras
críticas sofridas dentro e fora
do Executivo, o secretário
Selton Vieira deverá deixar a
pasta no final desta semana.
A cerimônia de transmissão
do cargo pode ocorrer na
sexta. A saída de Selton abre
espaço para novos personagens, na atribulada pasta.

Extremamente importante, ao que tudo indica, a Sinfra será a partir de sexta-feira
comandada por um figura
conhecida – Bernadino. A
sua ineficiência na Secretaria
de Turismo lhe rendeu uma
nova chefia. Estratégia do
Executivo? Pode ser que um
antigo nome esteja de volta.

Ele, que não conseguiu
nem estruturar com tempo
hábil uma simples decoração de Natal – que inclusive
teve seus arcos iluminados
instalados de forma equivocada (era para cruzar a avenida), será agora o responsável pela infraestrutura de
toda a cidade.

Recadastramento
A Câmara Municipal de Tangará da
Serra é um dos dois postos avançados de
atendimento do Cartório Eleitoral da 19ª
Zona Eleitoral. Além da Câmara, o Centro
Cultural também tem funcionado como posto
avançado de atendimento. Na Câmara são
três mesas de atendimento, o que possibilita
o recadastramento de até três pessoas
simultaneamente. O horário de atendimento é
das 7h30 as 13h30, de segunda à sexta-feira. O
recadastramento biométrico é obrigatório.

Sílvio Tamura, graduado em Comunicação Institucional.
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