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4871. Evangelho de 4ª feira (21-08-2013) - S. Pio X Papa - Jz 9, 6-15; Sl 20; Mt 20, 1-16a - Disse Jesus:
“O Reino dos Céus é semelhante a um fazendeiro que, logo de manhã, saiu para contratar
trabalhadores para sua vinha. Combinou com eles que pagaria um denário por dia e mandou-os para
sua vinha. Pelas nove horas saiu e viu mais alguns na praça sem fazer nada e disse-lhes: ‘Ide vós
também para minha vinha e vos darei o que for justo’. Eles foram. Lá pelo meio-dia, como também
pelas três da tarde, o fazendeiro saiu de novo e fez o mesmo. Pelas cinco da tarde saiu ainda e,
encontrando outros que lá estavam, disse-lhes: ‘Por que estais aqui o dia todo sem trabalhar?’ Eles
responderam: ‘Porque ninguém nos contratou’. Disse-lhes ele: ‘Ide também vós trabalhar em minha
vinha’. Ao cair da tarde, o dono da vinha falou a seu administrador: ‘Chama os trabalhadores e pagalhes o salário, começando dos últimos até os primeiros’. Chegaram os das cinco horas da tarde e cada
um recebeu um denário. Chegada a vez dos primeiros, eles pensaram que iriam receber mais. Mas
receberam também um denário. Ao recebê-lo, reclamavam contra o fazendeiro, dizendo: ‘Esses últimos
trabalharam apenas uma hora, e dás a eles a mesma quantia que a nós que carregamos o peso do dia e
do calor’. Respondeu o fazendeiro a um deles: ‘Meu amigo, eu não estou sendo injusto contigo. Não
combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai. A esse último quero dar o mesmo que a ti.
Não tenho o direito de fazer com meu dinheiro o que eu quiser? Ou tens inveja porque eu sou bom?’
Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos”.
Recadinho: - Qual é o projeto de vida que Deus nos oferece? - A sociedade se preocupa em dar a cada um o que é seu? Somos chamados a colocar em primeiro lugar o que em nossa vida? - Deus é misericordioso para conosco. E nós? - Deus
nos busca para trabalhar em sua vinha. Será que assumimos generosamente nossas responsabilidades?

4872. Movimento no Santuário Nacional de 12 a 18 de agosto/2013 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 12 a 18 de agosto/2013
circularam pelo Santuário 274.731 visitantes. No sábado, 17 de agosto, visitaram o Santuário 88.366
pessoas e, no domingo, 18 de agosto, o número foi de 147.207 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o
número de visitantes foi de 39.158. A previsão do Santuário Nacional de Aparecida (SP) para o fim de
semana de 24 e 25 de agosto é a cidade receber 90.795 visitantes no sábado, dia 24 de agosto; e 120.701
no domingo, dia 25 de agosto.
4873. Rede Aparecida realiza semana vocacional - De 18 a 25 de agosto de 2013, a Rádio e TV
Aparecida realizam a 44ª Semana Vocacional, neste ano tendo como tema “Vocação e Juventude” e o
lema: “Levanta-te! Põe-te a caminho”. Trata-se de um convite insistente a que os jovens assumam sua
vocação e partam para a missão que escolherem. A temática deste ano se desdobre em vários subtemas,
a saber: Jovem, diga SIM à vida!; Jovem, a hora é agora: Cristo te chama!; Jovem, Deus o chama a
construir sua família no amor; Jovem, o rebanho precisa de pastores; Jovem, venha testemunhar a
alegria de amar; Jovem, Deus te chama a gerar Jesus na comunidade.
O mês de agosto deste 2013 marca também o início do “Ano de Promoção da Vocação Missionária
Redentorista” em todas as unidades da Congregação do Santíssimo Redentor, que tem comunidades em
mais de 70 países. O ano vocacional especial terá seu encerramento no dia 9 de novembro de 2014,
aniversário de 282 anos de fundação da Congregação.
4874. Papa aos missionários argentinos: "Saiam sem medo e com ardor" - Com mensagem do Papa
Francisco, foi aberto, no dia 19 de agosto de 2013, na cidade de Catamarca, Argentina, o 4º Congresso
Nacional Missionário. Em mensagem aos congressistas, o Papa os encoraja e agradece o que realizam:
“Obrigado pelo trabalho que fazem e pelo zelo apostólico que demonstram. Que este Congresso lhes
ajude a crescer na missionariedade. Exorto-os a saírem de si mesmos e irem às periferias geográficas e
existenciais para anunciar Jesus e fazer reconhecer a sua mensagem. Que o Espírito Santo lhes dê força
e coragem para agir sem medo e com ardor, que os liberte da tentação dos comodismos. Durante todos
estes dias, estarei próximo de vocês, unido na oração e na Eucaristia. Que Jesus os abençoe e a Virgem
Santa zele por vocês”. Participam do Congresso mais de mil missionários argentinos e hóspedes do
Brasil, Venezuela, México, Guatemala, Equador, El Salvador, Espanha, Itália e Romênia.

