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1799. Evangelho de domingo 22º tc - (28-08-2011) - 1ª leit Jr 20, 7-9; Sl 62, 2. 3-6. 8-9; 2ª leit Rm 12, 12; Mt 16, 21-27 - Jesus começou a explicar a seus discípulos que teria de ir a Jerusalém para aí sofrer
muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos escribas; e que teria de morrer e, ao terceiro
dia, ressuscitar. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo com estas palavras: “Deus te livre,
Senhor! Isto jamais te acontecerá!” Jesus, porém, voltou-se para Pedro e lhe disse: “Afasta-te de mim,
Satanás! És uma pedra em meu caminho, porque teu modo de pensar não é o de Deus, mas o dos
homens!” Depois, Jesus disse a seus discípulos: “Aquele que quiser seguir-me renuncie a si mesmo,
carregue sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la; mas quem perder a vida
por causa de mim há de encontrá-la. Pois, que adianta ganhar o mundo inteiro e arruinar sua vida?
E que se poderia dar em troca da vida? Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com
seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com suas obras.
Recadinho: - Como segue a Jesus? - A vida lhe pede muitas renúncias? - As cruzes parecem-lhe
pesadas demais? - Procura se questionar sempre se está de fato no caminho certo? - Consegue ser
Cirineu ajudando seus irmãos a carregar a cruz? (Veja no site PPS e E-book do Evangelho:
www.aparecidadasaguas.com)
1800. “Revista de Aparecida” - A edição de agosto/11 (50 páginas; 700.000 exemplares), com uma
página de carta do cardeal arcebispo, falando do mês vocacional, tem como título de capa: “Família,
presente de Deus”. Outro grande tema do mês são as vocações, abordadas em matérias como: “Qual a
sua vocação?”, “Deixa a vida me levar...”, “Vem e segue-me”, “Vocação: vontade de Deus x aspirações
humanas?”. Seguem matérias sobre os painéis artísticos do Santuário Nacional e “Solidão ou
Integração?”; “Insônia”; “Foi assunta ao céu” falando de Nossa Senhora; “Terço dos homens e
intenções para o terço”; “Rezando em família”; “Rezar ou cantar a Liturgia”; “Os ideais e a realização
humana”. Há também matéria sobre as obras em torno do local onde, no Santuário Nacional, fica a
Imagem de Nossa Senhora Aparecida; matéria sobre os seis anos da TV Aparecida e sobre a Jornada
Mundial da Juventude de Madri. Outras matérias são: cartas de leitores, efemérides de leitores, álbum
de família, casais em destaque, página dedicada ao P. Vítor Coelho de Almeida, página missionária,
histórias de fé, foto-legenda histórica do Santuário, receita culinária, poesia, encerrando com reflexão
diária do Evangelho do mês. (revista@santuarionacional.com)
1801. Revista “Brasil Cristão” - A edição de agosto/11 (34 páginas; 205.000 exemplares) tem como
título de capa: “A missão paterna”, seguida de matérias sobre: “Ser ou não ser pai, e mãe?”; “Pais &
filhos”; “A missão paterna”; “Honrar pai e mãe: Eles estão entre nós e Deus”. Tratando do mês
vocacional, a revista aborda: “talento & vocação”; “Chamados a amar e servir”; “Vocação: você está
com dúvidas?”; “Como está sua caminhada?”; “Deus chama, congrega e envia”. Outras matérias:
“Coração de Jesus, fonte de nossa esperança”; “Jesus Salvador”; “Um ano da novena das Mãos
Ensangüentadas de Jesus na TV Século 21”; “Carta a Irmã Dulce”, escrita por Dom Murilo R. Krieger,
Arcebispo de Salvador (BA); “Assunção de Nossa Senhora”; “Pentecostes hoje: a promessa é para
você!”; conclusão da história de Davi em forma de reportagem; “Maconha, caminho para outras
drogas”; “Saúde no lar”. Há cantinho do leitor, mural dos sócios e representantes, artesanato e receita.
Um caderninho de bolso traz breve reflexão sobre o Evangelho de cada dia do mês. (sócios@asj.org.br)
1802. Revista “Canção Nova” - A edição de agosto/11 (18 páginas; 473.000 exemplares) fala da
Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu em Madri (Espanha) e tem como título de capa: “Estamos
firmes!”. O artigo do mês, intitulado “Queremos ir onde está o jovem”, fala sobre a importância de
termos meios sadios para atingir a juventude da era digital. Outra matéria aborda a importância da
família na sociedade, lembrando que “nenhuma instituição substitui o valor e a força da família”. Segue
matéria intitulada “Administração e vida”, apresentando a Faculdade Canção Nova, que tem o objetivo
de formar jovens novos para um mundo novo. Seguem outros destaques: “Memórias de um homem
bom” e “Será preciso voltar no tempo?” O santo do mês é S. João Maria Vianney.
(revista@cancaonova.com)

