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Caros Companheiros.        !jIf',UH 
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Está terminando mais um  an-o. 

o vãmente se aproxima,, aj,^^^,,^ 

do Nascimento de Jesus... 

^__ FESTA??? 

—'  

/A ■ ?çrA 

- -i o Será que para  os pais de Jesus, o NATAL DE SEU FILHO foi uma 

FESTA?  -  Vejamos: 

Maria e José tiveram de reglstrar-se na cidade de Belém. Maria 

estava nos dias de dar ã luz. Bateram à porta das hospedarlas. Mas 

ninguém quis recebê-los. 

"NAü HAVIA LUGAR PARA ELES..." (Evar;t;rlho  de São Lucas 2.7) 

Maria e José tiveram de procurar um abrigo qualquer. Fora da 

cidade acharam um estábulo. Lá. Maria deu â luz seu Filho. JESUS CRISTO. 

0 SALVADOR 00 MUNDO. Enrolou o menino em panos e o deitou numa  co- 

cheira onde os animais comiam... 

o ebno e 



Ainda hoje acontece coisa 

semelhante... 

Ainda hoje não há lugar 

para Jesus... 

Hoje, Jesus se chama João, 

Pedro, Luiz. José..., todos os 

nossos companheiros pescadores 

que são irmãos de Jesus: 

"TUDO QUE FAZEMOS AO MAIS 

HUMILDE DOS IRMÃOS É A JESUS 

QUE FAZEMOS". 

Foi o que Jesus mesmo disse 

Syangelho de :ão Mateus 25,40) 

V-zV^v 

MAS COMO f OUE  OJE N&O   HK.   LUGAR PARA JESUS ?? 

Vocês já repararam quantos pescadores perderam ou  estão em perigo de 

perder seus mocambos na praia ou pürto da praia? Chegam as empresas e 

fazem loteamentos dos terrenos. 0 pescador que não se preocupou com a 

escritura dé seu terrenozinho, ou não cuidou de seua documentos, é forp 

cada   è   abandonar seu mocambo e proourar um r^nchp\d±sX^t\'d^\pTairá\/ 

■'/ / > , f ^ 

Ate em terreno de Marinha onde o 

ador se sentia mais seguro, não há 

lugar para ele, pois, em muitas 

as não pode índia armar sua caiçara 

guardar o raterial de pesca. Tem 

carregar tudo para longe da praia... 

'/'SO f/Am LUGAR PARA ELES 

•; 



Mas que é que a gente pode fazer, para não perder a caiçara 

na praia ou o mocambo? 

Antes de tudo é necessário cuidar dos documentos: 

- Canttlfia de. Idzntldadd, 
- Cade.fLne.ta de peòcadn/i,   em dia com Oò  viòtoò. 

Sem esses documentos, voei é um Joso-nlngusin peralMto as autoridades. 

Oue  mais se pode fazer? -  Se voei mora  fora do terreno de Marinha, 

procure um advogado, explique a ele sua situação, para  ele lhe poder 

indicar os passos que deve dar, pois, cada caso tem sua história e seus 

problemas próprios... 

Converse com os colegas que também estão em perigo de perder 

seu mocambo. Com tris, quatro ou mais colegas, você conseguirá animar 

mais o advogado para ajudá-los. 

Se você mora em terreno de Marinha ou tem uma caiçara na praia, 

pode valer-se dos Estatutos da Colônia dos Pescadores. 0 artigo primei- 

ro desses Estatutos diz que £s_Colônias^ t^im po/t finalidade a tie.pne&e.n- 

•tação e a de^eòa do6  dlfielto*  e Intefie^Azò  do* òeuò  aAòocladoò   . 

0 artigo quarto, letra f) reza que compete   ãi   Cotõnlai   doò 

Peòcadoieò  ]ole.ltea}ijpan.a a Colott/a_<i òeu* aòòoc-^cdpò^ aò  conce&iõei  le- 

ü^í4 QSJSÊÔiBé.  a  ^fej-j^g0^ rfe l\an.lnha". 

Vocês sabem que os Estatutos das Colônias foram criadas pela 

Portaria n9 471 do Ministério da Agricultura que é um órgõ do Gover- 

no Federal. Portanto, é o Governo que lhe dá o direito de lutar para 

que você possa permanecer em terreno de Marinha. A Colônia lhe deve 

ajudar nisso. 



UNINDO-SE AOS COLEGAS. VOCÊ UNE-SE A JESUS 

liaqae.l& tempo,   não  havia íaqaft paKa Je.6uò, 

Hoje. você quer que Jesus tenha lugar...? 

Trabalhe e lute para que você e seus colegas tenham um lugar 
digno  mitu mundo:   Vocíi   e JíòUA  em uocêA. 

Se você não tiver o problema de ser despejado de seu mocambo 

ou de sua caiçara, procure descobrir. Junto com seus colegas, outros pro- 

blemas   e dificuldades que fazem com que vocês não tenham vez nem um lu- 

gar certo, na vida: VOCÊS E JESUS COM VOCÊS... 

x - x - x - x x - X 

E agoia dzòzjamoò  a todoò   você.*. 

U/i  FELIZ  E ASEffÇOAPO 

MATAI 

E  que  o  ano   dz  £977  noò   zntontKt 

MAIS  COMPROMETI MS 

com o&  no&òo&  JÍJímão& 

PESCADORES 


