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4690. Evangelho de 4ª feira (10-07-2013) - Sto. Agostinho Zhao Rong e Companheiros - Gn 41, 55-57;
42,5-7a.17-24a; Sl 32; Mt 10, 1-7 - Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar os
espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos:
primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; Filipe
e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o
Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes Doze, com as seguintes
recomendações: “Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos! Ide,
antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho, anunciai: “O Reino dos Céus está
próximo”.
Recadinho: - Sinto-me preparado(a) para a missão que Deus me confia? - Procuro estar disponível para
seguir o Mestre? Como? - Concorda que os simples de coração estão mais disponíveis para o serviço? Não acha que muita preocupação impede a ação? - Sinto-me livre para viver o Evangelho?
4691. Movimento no Santuário Nacional de 01 a 07 de julho/2013 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 01 a 07 de julho/2013
circularam pelo Santuário 196.408 visitantes. No sábado, 06 de julho, visitaram o Santuário 64.354
pessoas e, no domingo, 07 de julho, o número foi de 99.174 peregrinos. Total de sábado e domingo:
163.528 visitantes. De segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 32.880. A previsão do
Santuário Nacional de Aparecida (SP) para o próximo fim de semana é a cidade receber 48.438
visitantes no sábado, dia 13 de julho; e 96.959 no domingo, dia 14 de julho.
4692. Argentino é ordenado sacerdote aos 73 anos - No dia 31 de maio de 2013, um argentino de 73
anos, viúvo, com dois filhos e seis netos, foi ordenado sacerdote na cidade de Saldungaray, em Bahia
Blanca, sul da Argentina. Juan Carlos De Piazza aguardava desde setembro de 2012 uma autorização da
Santa Sé para deixar a função de Diácono Permanente, desempenhada desde 2010, e ser ordenado
sacerdote. Seu caso foi estudado pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.
De Piazza foi ordenado na presença de seu filho. Sua filha mora na Espanha e acompanhou a
cerimônia pela internet.
O novo sacerdote ingressou na Ação Católica Argentina quando ainda muito jovem. Posteriormente
passou a integrar a Ordem Terceira Franciscana, quando fez um discernimento vocacional. Aos 34 anos
ficou viúvo, quando sua esposa foi vítima de um acidente de trânsito. Sua ordenação foi autorizada por
Bento XVI, mas divulgada apenas em 19 de março de 2013, mesmo dia da Missa de início de
Pontificado de seu compatriota Jorge Bergoglio. Ele exercerá o ministério sacerdotal na Paróquia
“Nuestra Señora del Transito”, na localidade de Saldungaray.
4693. Jesuítas africanos pedem que recursos naturais sirvam ao bem comum - São muitos os países
africanos classificados entre os mais pobres do mundo. Eles, porém, são países ricos em recursos
naturais. Partiu dessa consideração o encontro promovido recentemente pela Jesuit African Social
Centers Network, em Lubumbashi, na República Democrática do Congo.
O objetivo da reunião foi tentar instaurar no continente africano uma verdadeira governança dos
recursos naturais. Dentre os temas abordados durante os trabalhos, a extração de minério, o acesso a
informações sobre os procedimentos para a extração de petróleo, a luta contra o desmatamento que
ameaça a mudança climática, o acúmulo de terras, seca e migração.
Os participantes do seminário foram divididos em quatro grupos de trabalho. A equipe destinada a
refletir sobre a mineração decidiu criar um blog sobre o assunto e realizar um segundo seminário, em
outubro/2013; o grupo encarregado de refletir sobre a gestão do petróleo vai mapear as extrações de
petróleo na África; e o grupo sobre a governança ambiental pretende intensificar os esforços para a
educação ecológica através da difusão de textos oficiais sobre questões florestais. O grupo focado na
gestão da terra vai estudar a questão do acúmulo de terras por parte das elites indígenas e estrangeiras.
O encontro contou com a presença de sacerdotes jesuítas do Quênia, Zâmbia, Madagascar, Chade e
República Democrática do Congo.

