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4654. Evangelho de 2ª feira (01-07-2013) - Gn 18, 16-33; Sl 102; Mt 8, 18-22 - Vendo uma multidão ao
seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da Lei aproximou-se e
disse: “Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás”. Jesus lhe respondeu: “As raposas têm suas tocas e
as aves dos céus têm seus ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça”. Um outro
dos discípulos disse a Jesus: “Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai”. Mas Jesus lhe
respondeu: “Segue-me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos”.
Recadinho: - Há muitos modos de seguir a Jesus. Qual é o seu? - Você apoia e incentiva os que fazem
uma opção mais radical no seguimento de Cristo? - Será que não somos egoístas ao lançarmos mãos de
tantas desculpas para não cuidarmos das coisas de Deus? - Você procura estar sempre vivo para cuidar
das coisas de Deus? - Cite um caso de alguém que renunciou a muito em favor do Reino de Deus.
4655. Completamos hoje 3 anos de existência! - No dia 24 de junho de 2013, Salinésio de Oliveira
Santos, de Parnamirim (RN), que recebe nossos boletins diários, postou a seguinte mensagem em nosso
site: “Sejamos todos arautos como o Batista! Se nos somarmos a todos os que fazem e divulgam o que
recebem de "Aparecida das Águas", já formaremos um exército de evangelizadores a serviço do Reino
que está em nosso meio! Vamos para a luta! Maria passa na frente e com ela nós venceremos o
inimigo.... Amém!” Apoiamos plenamente a mensagem e a destacamos em nosso boletim de hoje,
noticiando que estamos completando hoje três anos de existência ininterrupta! A todos os participantes,
agradecemos o apoio e o incentivo. E trazemos uma mensagem de esperança: poder crescer cada vez
mais! Para isso, contamos com nossos leitores: convide mais alguém para entrar para nosso grupo. Será
um grande gesto de apostolado e tão fácil de ser concretizado! Ao receber nosso boletim, repasse para
mais alguém. Ali colocamos diariamente um modo simples e prático de convidar mais alguém a entrar
para nosso grupo. O resto, garantimos nós, com nosso trabalho.
4656. Filme “Frei Galvão, o Arquiteto da Luz” teve pré-estreia - No dia 29 de junho de 2013, na
Mostra de Cinema do Festival da Juventude da Jornada Mundial, houve a pré-estreia do documentário
sobre o primeiro santo brasileiro. O longa metragem que foi exibido no terraço do Museu de Favela,
que fica no Morro do Cantagalo, em Ipanema, Rio de Janeiro (RJ). O documentário traz uma bela
mensagem sobre a vida de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, seus milagres e a construção do
Mosteiro da Luz, em São Paulo (SP). Frei Galvão foi canonizado por Bento XVI em 2007 e é um dos
patronos da Jornada Mundial da Juventude Rio2013.
Dirigido por Malcolm Forest, o filme traz entrevistas, depoimentos e informações sobre a formação
jesuíta e franciscana de Santo Antônio de Santana Galvão e sua devoção à Virgem Maria e Santa Ana, a
avó de Jesus. O documentário tem trilha sonora original, com música interpretada pelo coro de monges
beneditinos do Mosteiro da Ressurreição, da cidade de Ponta Grossa (PR). Há ainda uma moda de
viola caipira, catira e música sacra contemporânea a Frei Galvão, composta por André da Silva Gomes
na segunda metade do século XVIII, em São Paulo (SP). O álbum da trilha musical concorrerá ao
Prêmio Grammy Latino. O filme foi produzido por Malcolm Forest, que também atuou nele, e surgiu
como pagamento de uma promessa que ele havia feito a Frei Galvão.
4657. 300 artistas na Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 - Cerca de 300 artistas de várias
nacionalidades participarão dos atos centrais da Jornada Mundial no Rio de Janeiro (RJ). A
programação privilegiará os cinco idiomas oficiais: inglês, espanhol, português, francês e italiano. Os
artistas são dos seguintes países: Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, Nicarágua, República
Dominicana, Argentina, Porto Rico, México, Alemanha, Coréia do Sul, Costa Rica e Colômbia. As
apresentações musicais serão acompanhadas pela banda oficial da Jornada Mundial Rio2013 ou pela
orquestra sinfônica de Barra Mansa (RJ). DJ’S católicos farão apresentações de música eletrônica
católica. No dia 25 de julho/13, todas as regiões do Brasil serão apresentadas musicalmente por artistas
nativos. Cerca de 60 crianças cantarão em guarani, um dos idiomas indígenas do Brasil. No dia 26 de
julho/13, a Via-Sacra, que será encenada em 13 palcos espalhados pela praia de Copacabana.

