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4720. Evangelho de 4ª feira (17-07-2013) - Beato Inácio de Azevedo e Companheiros - Ex 3, 1-6.9-12;
Sl 102; Mt 11, 25-27 - Jesus pôs-se a dizer: “Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque
escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim
foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e
ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”.
Recadinho: - Sei rezar ao Pai? - Como é minha oração? - Sou daqueles que “cansam” a Deus com
excesso de lamentação? - Pedro... João... e tantos outros, homens iletrados, simples pescadores,
colocaram-se generosamente nas maõs de deus. E eu? - Sei louvar a Deus pelas maravilhas que Ele
realiza ou vejo tudo de modo negativo?
4721. Movimento no Santuário Nacional de 08 a 14 de julho/2013 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 08 a 14 de julho/2013
circularam pelo Santuário 266.720 visitantes. No sábado, 13 de julho, visitaram o Santuário 78.040
pessoas e, no domingo, 14 de julho, o número foi de 108.498 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o
número de visitantes foi de 80.182. A previsão do Santuário Nacional de Aparecida (SP) para o
próximo fim de semana é a cidade receber 72.954 visitantes no sábado, dia 20 de julho; e 117.324 no
domingo, dia 21 de julho.
4722. Sacerdote colombiano decide vender carro - No dia 09 de julho de 2013, após ouvir reprovação
do Papa Francisco, o padre Hernando Alvarez Fajid Yacub, da Paróquia de São Miguel de Santa Marta,
no norte da Colômbia, decidiu vender o seu automóvel avaliado em US$ 62.500, após a reprovação do
Papa Francisco feita no dia 06 de julho de 2013, durante um encontro com seminaristas, noviços e
noviças, na Sala Paulo VI, em Roma. Seu carro, da marca Mercedes Benz, havia sido um presente de
sua família. Padre Hernando escutou o pronunciamento do Papa Francisco quando ele afirmou que lhe
fazia muito mal quando via “um padre ou uma irmã com um carro último modelo. Eu sei que o carro é
necessário, porque se deve trabalhar tanto e para deslocar-se daqui e dali... mas peguem um carro mais
humilde! E se você gosta daquele belo carro, pense a quantas crianças morrem de fome!” O Papa
Francisco tem insistido com os cristãos sobre a importância da “coerência com a pobreza”.
4723. Teve início ontem a Semana Missionária no Brasil - De 16 a 20 de julho de 2013, realiza-se em
todo o Brasil a Semana Missionária que antecede a Jornada Mundial da Juventude. Nas Jornadas
anteriores, esse período foi chamado de “Dia das Dioceses” ou “Pré-jornada”. Trata-se da experiência
de jovens provenientes de outras nações que vêm conviver nas comunidades locais do país sede da
Jornada. O Brasil pediu e o Pontifício Conselho para os Leigos (organismo do Vaticano responsável
pela realização da Jornada) aceitou o pedido do Brasil para que esta experiência fosse chamada de
“Semana Missionaria”. O motivo principal do pedido partiu do Documento de Aparecida e da
realidade eclesial da “Igreja em Estado Permanente de Missão” e também foi motivado pelo tema da
Jornada de 2013: “Ide e fazei discípulos todos os povos”. Só na Arquidiocese de São Paulo há dez mil
jovens estrangeiros participando da Semana. Por questões logísticas, algumas dioceses não receberão
jovens estrangeiros, mas realizam a Semana Missionária com os jovens de suas comunidades.
4724. “Semana Missionária” das Pré-Jornadas - As Pré-Jornadas da Jornada da Juventude tiveram início
em 1997, em Paris, na França. A Igreja na França promoveu esses encontros como um modo de
facilitar a pastoral juvenil das dioceses francesas, de conseguir que a França inteira acolhesse os
peregrinos vindos de outros países e de animar os jovens a participarem da Jornada. A experiência foi
tão boa e significativa que foi adotada também nas Jornadas seguintes: da Itália, Canadá, Alemanha,
Austrália e Espanha. As Pré-Jornadas incluíram atividades muito diversas: encontros com jovens e
famílias, concertos, vigílias de oração, trabalhos sociais para a comunidade ou os menos favorecidos,
etc. A Semana Missionária tem uma programação que varia de diocese a diocese e integra atividades
culturais, visitas históricas e momentos de festa, bem como tempos de oração e celebração nos
santuários e locais de peregrinação que formam parte da identidade religiosa local.

