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Movimento no Santuário Nacional
Conforme dados estatísticos fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, nos dias da semana de
01 a 05 de agosto/11, circularam pelo Santuário 29.371 visitantes. No sábado, 06, visitaram o Santuário
68.677 pessoas e, no domingo, 07, o número foi de 89.827 peregrinos. A previsão para o próximo fim
de semana é o Santuário Nacional receber 56.985 pessoas no sábado, dia 13 de agosto; e 72.067 no
domingo, dia 14 de agosto.
A Hora da Família
De 14 a 20 de agosto/11, realiza-se em todo o Brasil a 15ª edição da tradicional “Hora da Família”,
evento promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, e pela Comissão Nacional da Família. A promoção se faz no mês de agosto, o
Mês Vocacional. Neste ano, o tema é “Família, Pessoa e Sociedade”. “Quando uma família cristã faz
festa, celebra o dom da vida e o dom da fé que cada um recebeu, festeja o dom do amor entre marido e
mulher, o dom da maternidade e da paternidade, o dom do sacramento do matrimônio e, portanto, o
dom que é a presença de Jesus Cristo na convivência familiar”, destacou o presidente da Comissão
Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, Dom João Carlos Petrini.
Combater AIDS também com o cinema
Na África, A AIDS se combate também com o cinema. Uma iniciativa dos jesuítas premiou nove
jovens que participaram do concurso "Filmes de jovens para a vida e para o amor contra a AIDS". Eles
escreveram histórias que teoricamente poderiam virar filmes, tendo como referência a temática do amor
na luta contra a doença. De fato, o próximo passo da Rede de Jesuítas Africanos contra a AIDS,
idealizadora da iniciativa, será transformar as histórias dos vencedores em curta-metragens, a partir da
Loyola Productions dos jesuítas de Lusaka (Zâmbia).
O concurso, lançado em 2010, foi aberto aos estudantes das escolas administradas pelos jesuítas no
continente africano, tendo recebido 55 trabalhos de nove países do Continente. O objetivo principal do
concurso era oferecer aos jovens a oportunidade de entender e informar sobre o que significa a
presença do vírus HIV nas suas vidas e nas dos seus amigos, suas famílias e comunidades. A idéia era
mostrar aos jovens a necessidade de se protegerem contra a infecção e servir de apoio àqueles que estão
mais diretamente afetados.
Santuário catarinense recebeu 50 mil fiéis
Em Brusque (SC), no Santuário de Nossa Senhora de Azambuja (arquidiocese de Florianópolis (SC), no
dia 21 de agosto/11, foi realizada a tradicional festa de Nossa Senhora de Azambuja. Durante o ano, o
Santuário recebe milhares de peregrinos e tem seu ponto alto na novena da festa. Destaca-se a
procissão luminosa, acompanhada do terço, no Morro do Rosário, onde imagens de cimento, em
tamanho natural, representam os 15 mistérios do Rosário.
A festa é celebrada todos os anos no terceiro domingo de agosto, desde o ano de 1985. Mas a primeira
festa deu-se já em 1900. A história de Azambuja nasceu com a chegada de imigrantes italianos a
Brusque, no final de 1875. A fonte de água natural da atual Gruta de Azambuja motivou os imigrantes a
definirem o local de manifestação de sua devoção a Nossa Senhora. Foi um gesto de fé, de humildade e
esperança, tudo envolvido pelo silêncio e o mistério da mata virgem, diante de uma fonte de água em
terra estranha, que rezaram a sua primeira Ave-Maria.

