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4754. Evangelho de 4ª feira (24-07-2013) - S. Charbel Makhluf - Ex 16, 1-5.9-15; Sl 77; Mt 13, 1-9 Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia. Uma grande multidão reuniu-se em
volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E
disse-lhes muitas coisas em parábolas: “O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas
sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em
terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era
profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham
raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas.
Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta
frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça!”
Recadinho: - Meu coração é sempre bom terreno para acolher a semente do bem? - A semente da Fé
foi colocada em meu coração no Batismo. Tem crescido sempre? - Procuro ouvir a Palavra de Deus
para fazer crescer minha Fé? - A semente da Graça de Deus cai sempre em meu coração? - Crio
condições para que a Graça de Deus possa frutificar?
4755. Jesuítas promoveram encontro com 2 mil jovens de 50 países - De 12 a 22 de julho de 2013, a
Companhia de Jesus promoveu em Salvador (BA), no Rio de Janeiro (RJ) e em cerca de 40 outras
cidades brasileiras o “MAGIS 2013”, reunindo jovens envolvidos com a Companhia de Jesus no
mundo inteiro e preparando-os para a Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro. Os jovens que
participam tiveram uma programação intensa no Brasil, constando de conferências e debates sobre
temas da juventude, experiências de inserção social, imersão na realidade brasileira, orações,
apresentações artísticas de vários países, visitas a centros históricos, atividades culturais e celebrações
litúrgicas. O encontro é o mais importante da juventude inaciana (de Santo Inácio de Loyola) no
mundo. Neste ano reuniu uma das maiores delegações da Jornada Mundial da Juventude: 2 mil jovens,
de 18 a 30 anos, vindos de 50 países. Salvador da Bahia foi escolhida como sede da primeira etapa do
encontro, que se realizou de 12 a 14 de julho. De 15 a 21 de julho, cada grupo de 30 jovens foi para
uma região diferente do país. No dia 22 de julho todos se reuniram no Rio de Janeiro, onde participam
agora da Jornada Mundial da Juventude.
4756. Roma: 7ª Assembleia Geral das Voluntárias de Dom Bosco - Até o dia 28 de julho de 2013,
realiza-se na Casa Generalícia dos Salesianos, em Roma, a 7ª Assembleia Geral das Voluntárias de Dom
Bosco, Instituto Secular Feminino pertencente à Família Salesiana. As cem voluntárias salesianas, que
representam as mil e trezentas voluntárias espalhadas pelos cinco continentes, refletem sobre o tema da
formação permanente das consagradas. "Mulher, Quem é que você está procurando?" é o lema
escolhido. Além de refletir sobre o tema proposto, a assembleia deverá eleger a nova responsável e seu
conselho. A missão das voluntárias de Dom Bosco é ser testemunha em todos os âmbitos da vida. Elas
não fazem vida comunitária e vivem os votos de castidade, pobreza e obediência nos vários contextos
da vida cotidiana, usando as linguagens do mundo, porém com novas palavras. Por esta razão, as
voluntárias salesianas não se revelam como consagradas, a fim de trabalharem melhor e de forma mais
eficaz, especialmente em ambientes difíceis e de fronteira. Fundadas em 1917 pelo Beato Filippo
Rinaldi, terceiro sucessor de Dom Bosco, as voluntárias vivem a espiritualidade salesiana através da
atenção aos jovens e de uma profunda vida interior eucarística e mariana.
4757. “Arraiá” de São João rendeu R$96 mil para entidades assistenciais - As festividades juninas de
2013 promovidas pelo Santuário Nacional de Aparecida renderam R$ 96 mil, que foram distribuídos
para as oito entidades assistenciais que dela participaram: Lar Nossa Senhora Aparecida, APAE, Casa
da Infância e Juventude de Aparecida, Lar São Vicente de Paulo, Santa Casa de Aparecida, Fundo
Social de Solidariedade, Centro Educacional São Canísio e Casa do Pequeno. “Estamos recebendo o
fruto de um momento de alegria e confraternização que será revertido em bem para muitas pessoas. Na
medida em que nós fazemos tudo por amor, sentimos o amor de Deus presente”, comentou P.
Domingos Sávio da Silva, Reitor do Santuário Nacional.

