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4680. Evangelho de domingo - 14ºtc (07-07-2013) - Is 66, 10-14c; Sl 65; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-9 (longa:
Lc 10, 1-12.17-20) - Naquele tempo, o Senhor escolheu 72 discípulos e mandou-os na frente, dois a
dois, para todas as cidades e lugares aos quais ele havia de ir. Disse-lhes Jesus: “A colheita é grande, mas
os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a
colheita. Podem ir. Eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem alforje,
nem calçados. Não saúdem ninguém pelo caminho. Quando vocês entrarem numa casa, digam
primeiro: - A paz esteja nesta casa! Se ali houver alguém que ame a paz, a paz ficará com ele. Se não
houver, a paz voltará a vocês. Fiquem nessa casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o operário
merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Em qualquer cidade em que vocês
entrarem e forem bem recebidos, comam o que eles oferecerem. Curem os doentes que lá houver e
digam ao povo: - O Reino de Deus está chegando para vocês!”
Recadinho: - Sua comunidade está comprometida com a questão vocacional? - Com que frequência
vocês rezam pelas vocações? - Você se preocupa em levar a paz a todos os ambientes? - O que vocês
fazem de concreto pelas vocações sacerdotais e religiosas? - Qual é o relacionamento de sua
comunidade com o responsável por ela, principalmente seu pároco?
4681. Santuário Nacional: Tiras de alta resistência na cúpula central - O Santuário Nacional de
Aparecida está sempre realizando grandes projetos e obras, a fim de melhor acolher os devotos de
Nossa Senhora Aparecida. Em 2012 o Santuário deu um grande impulso para realizar o desafio de
revestir internamente a grande Cúpula central da Basílica. O grande anel da Cúpula foi fechado com
tiras de alta resistência, entrelaçadas, que dão base para a montagem dos andaimes superiores para
início da 1ª etapa do revestimento interno. Os trabalhos transcorreram normalmente, com a devida
segurança, sem que haja interferências nas celebrações e no uso da Basílica pelos visitantes. A obra da
cúpula, iniciada em 1965 e que exigiu uma engenharia especial, ganhará revestimento em mosaico em
sua parte interna.
4682. Santuário Nacional: como foi construída a cúpula central - A cúpula possui 34 metros de
diâmetro, 109 metros de circunferência e 72 metros de altura. A calota da cúpula compõe-se de duas
esferas sobrepostas, entre as quais sobe uma escada que dá acesso a um mirante. Devido às proporções
e vão livre, a construção exigiu engenharia especial. Essa parte foi a mais dispendiosa e demorada de
toda a igreja. Sua estrutura de concreto armado foi projetada e calculada pelo professor José Carlos de
Figueiredo Ferraz e tem o volume de 9.769 metros cúbicos de concreto. Para a execução da
concretagem das esferas o professor Ferraz projetou uma estrutura com 75 metros de altura, onde 32
tesouras de peroba formando um leque recebeu o concreto. Cada tesoura contava com um vão livre de
22 metros. Nessa estrutura foram aplicadas cerca de 1.500 peças de eucalipto. Terminada a estrutura de
concreto, foram iniciadas as alvenarias de tijolos que completaram a parte arquitetônica da cúpula. De
acordo com os registros históricos do Centro de Documentação e Memória do Santuário Nacional, só
na concretagem do grande anel superior foram gastos mais de 6 mil sacos de cimento. De acordo com
Benedito Calixto, responsável pelo projeto arquitetônico do Santuário Nacional, a cúpula é o foco da
grande basílica, de onde convergem as linhas da igreja: as três naves por onde entram os romeiros e as
cinco capelas: Batismo, Ressurreição, Santíssimo, São José e Velas.
4683. Portugal: diminuição da natalidade preocupa - Em sua edição de 27 de dezembro de 2012, o
semanário religioso português “O Mensageiro” divulgou que o ano de 2012 terminou com o menor
número de nascimentos em Portugal nos últimos 50 anos. A causa, segundo a publicação, “é uma
tendência persistente e não tanto a crise econômica”, porque as pessoas “esperam aumentar o número
de filhos quando tiverem as condições necessárias e puderem oferecer aos filhos o que bem desejarem”.
Os dados da natalidade no país apresentaram resultados preocupantemente negativos: pouco mais de
80 mil bebês nasceram em 2012 em Portugal, quase 20.000 a menos que no ano anterior. Portugal é um
dos países mais afetados pela crise econômica europeia, o que leva os habitantes à austeridade, recorda
a revista “O Mensageiro”.

