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4749. Evangelho de 3ª feira (23-07-2013) - Sta. Brígida - Ex 14, 21 - 15, 1; Ex 15, 8-10 e 12. 17; Mt 12,
46-50 - Enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando
falar com ele. Alguém disse a Jesus: “Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar
contigo”. Jesus perguntou àquele que tinha falado: “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?” E,
estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: “Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que
faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.
Recadinho: - Convivo bem com todos? - Posso dizer que minha presença é sempre alegria? - Tenho
compromissos no contexto de minha comunidade? - Qual a maior alegria que existe em meu ambiente familiar? O que mais me preocupa em meu ambiente familiar?

4750. Movimento no Santuário Nacional de 15 a 21 de julho/2013 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 15 a 21 de julho/2013
circularam pelo Santuário 243.023 visitantes. No sábado, 20 de julho, visitaram o Santuário 70.459
pessoas e, no domingo, 21 de julho, o número foi de 103.395 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o
número de visitantes foi de 69.169. A previsão do Santuário Nacional de Aparecida (SP) para o
próximo fim de semana é a cidade receber 76.278 visitantes no sábado, dia 27 de julho; e 119.437 no
domingo, dia 28 de julho.
4751. Em visita surpresa à Basílica de S. Maria Maior, Papa reza pelos jovens do mundo inteiro - No
dia 20 de julho de 2013, o Papa Francisco fez uma visita fora de programa à Basílica de Santa Maria
Maior, pedindo a Nossa Senhora “a sua proteção para a viagem apostólica ao Brasil, para os jovens da
Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro e para todos os jovens do mundo”. A visita incluiu
um momento de oração junto à imagem da Virgem Maria "Salus Populi Romani", o ícone mariano mais
antigo, sob cuja proteção está a cidade de Roma. O Papa ofereceu uma coroa de flores e acendeu uma
vela com o logotipo da Jornada Mundial da Juventude. A basílica ficou aberta ao público; muitos fiéis e
visitantes estavam presentes e foram cumprimentados pelo Papa que, antes de sair, ficou na frente do
altar central, foi saudado pelo Cardeal Santos Abril y Castello, e dirigiu algumas palavras aos fiéis,
pedindo-lhes que acompanhem “com a oração, fé e penitência” a sua viagem ao Brasil e seu encontro
com os jovens de todo o mundo. Ao fim de pouco mais de uma hora, o Papa voltou ao Vaticano. A
visita foi a quarta de Francisco à Basílica. A primeira foi na manhã seguinte à sua eleição, para colocar
um ramalhete de flores. Retornou no dia 4 de maio/2013, Mês de Maria, para rezar o rosário, e,
recentemente, no final da procissão da festa de Corpus Christi.
4752. Dia Mundial de Oração pela Paz na República Centro-Africana - No dia 21 de julho de 2013, a
fundação “Ajuda à Igreja que Sofre” e as Carmelitas Descalças da Província de Ligúria, na Itália,
promoveram o Dia Mundial de Oração pela Paz na República Centro-Africana. O evento foi celebrado
em várias cidades do mundo em comunhão com a missão das carmelitas na República Centro-Africana,
a fim de pedir a Deus paz para esse país, onde a Igreja sofre com profanação de templos, roubos e
saques nas paróquias, missões, escolas e centros de saúde. As Carmelitas Descalças possuem cinco
missões na República Centro-Africana. Está sendo realizada, há vários meses, no Carmelo de Bangui,
capital da República Centro-Africana, uma verdadeira maratona de orações. Desde o início da guerra na
República Centro-Africana, as igrejas no país estão cada vez mais cheias. Comunidades religiosas e fiéis
espalhados pelo mundo participaram do Dia Mundial de Oração pela Paz naquela República.
4753. A paz é um dom de Deus! - "A paz é um dom de Deus que deve encontrar também hoje
corações abertos para acolhê-lo e que trabalhem como construtores da paz e reconciliação”, lembrou o
Papa Francisco, no dia 19 de julho de 2013, em sua mensagem por ocasião do 70° aniversário do
bombardeio do Bairro San Lorenzo, em Roma. Na mensagem, o Papa Francisco recorda com gratidão
o Venerável Pio XII, pai solícito e providente, que visitou imediatamente o bairro romano entre as
ruínas ainda fumegantes e disse em sua rádio mensagem de 1939: "Nada se perde com a paz, tudo pode
ser perdido com a guerra!" Os bombardeios de 19 de julho de 1943 causaram 1.500 mortos e 4 mil
feridos no Bairro San Lorenzo e o total de vítimas na cidade de Roma foi de três mil pessoas.

