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4762. Evangelho de 6ª feira (26-07-2013) - S. Joaquim e S. Ana - Eclo 44, 1.10-15; Sl 131; Mt 13, 16-17
- Jesus disse a seus discípulos: “Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem.
Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes, e não viram, desejavam
ouvir o que ouvis, e não ouviram”.
Recadinho: - Posso dizer que realente vejo? - Há coisas que tenho vontade de às vezes não ver.
Que tipo de coisas? - Somos felizes porque recebemos a Graça de Deus. Procuro partilhar esta
Graça? Como? - Não surge a tentação de guardar o dom de Deus só para si? - O dom de Deus
terá algum valor se não for partilhado?
4763. À espera do Papa, fiéis se emocionaram - Aproximadamente 200 mil pessoas estiveram no
Santuário Nacional de Aparecida (SP), no dia 24 de julho de 2013, para receber a visita do Papa
Francisco. Já na noite da véspera, milhares de fiéis se reuniram, sob frio e chuva fina e insistente,
participando de grande show no Pátio das Palmeiras, no Santuário Nacional, com a presença de
diversos nomes da música católica brasileira. Apesar da chuva, com guarda-chuvas, capas plásticas,
cobertores e muita disposição os devotos cantaram e dançaram embalados pelas canções e não
desanimaram diante do mau tempo. A cantora Elba Ramalho, uma das atrações mais aguardadas para o
evento, homenageou o cantor Dominguinhos, que morreu poucas horas antes do início do show, com
a canção “De volta pro aconchego”. Por volta das 23h show foi encerrado com a canção “Romaria”
reunindo todos os cantores no palco.
4764. Oração do Papa Francisco diante da Imagem de N. Sra. Aparecida
Mãe Aparecida, como Vós um dia,
assim me sinto hoje diante do vosso e meu Deus,
que nos propõe para a vida uma missão
cujos contornos e limites desconhecemos,
cujas exigências apenas vislumbramos.
Mas, em vossa fé de que “para Deus nada é impossível”,
Vós, ó Mãe, não hesitastes, e eu não posso hesitar.
Assim, ó Mãe, como Vós, eu abraço minha missão.
Em vossas mãos coloco minha vida e vamos,
Vós-Mãe e eu-Filho, caminhar juntos,
crer juntos, lutar juntos, vencer juntos
como sempre juntos caminhastes vosso Filho e Vós.
Mãe Aparecida, um dia levastes vosso Filho
ao templo para O consagrar ao Pai,
para que vivesse inteira disponibilidade para a missão.
Levai-me hoje ao mesmo Pai,
consagrai-me a Ele com tudo o que sou e com tudo o que tenho.
Mãe Aparecida, ponho em vossas mãos,
e levai até o Pai, a nossa e vossa juventude,
a Jornada Mundial da Juventude: quanta força, quanta vida!
Quanto dinamismo, brotando e explodindo,
e que pode estar a serviço da vida, da humanidade.
Finalmente, ó Mãe, vos pedimos: permanecei aqui,
sempre acolhendo vossos filhos e filhas peregrinos,
mas também ide conosco, estai sempre ao nosso lado
e acompanhai na missão, a grande família dos devotos.
Principalmente quando a cruz mais nos pesar,
sustentai nossa esperança e nossa fé! Amém.

