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1807. Evangelho de terça-feira (30-08-2011) - 1ª leit 1Ts 5, 1-6.9-11; Sl 26, 1. 4. 13-14; Lc 4, 31-37 Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali os ensinava aos sábados. Todos ficavam
maravilhados com sua doutrina, porque falava com autoridade. Estava na sinagoga um homem
possesso de um demônio impuro, que se pôs a gritar com voz forte: “Ah! que temos a ver contigo,
Jesus de Nazaré? Vieste para nossa perdição? Eu sei quem tu és: o Santo de Deus!” Mas Jesus o
repreendeu, dizendo: “Cala-te e sai dele”. Então o demônio, jogando o homem ao chão no meio de
todos, saiu dele sem lhe causar mal algum. Todos ficaram cheios de espanto e perguntavam uns aos
outros: “Que significa isto? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem!” E sua
fama se espalhava por todos os lugares da região.
Recadinho: - Falar com autoridade significa falar com conhecimento e com vivência. Você age assim? Procura colaborar para a valorização das pessoas ou espalha os defeitos dos outros? - Há muitas
pessoas doentes que são marginalizadas pela sociedade. Sua comunidade se preocupa com elas? - Tem
consciência de que Deus reserva para eles um lugar especial no reino? - Procura colaborar com os que
cuidam destes nossos irmãos?
1808. Movimento no Santuário Nacional - Conforme dados estatísticos fornecidos pelo Santuário
Nacional de Aparecida, nos dias da semana de 22 a 26 de agosto/11, circularam pelo Santuário 29.452
visitantes. No sábado, 27, visitaram o Santuário 99.883 pessoas e, no domingo, 28, o número foi de
112.841 peregrinos. A previsão para o próximo fim de semana é o Santuário Nacional receber 53.546
pessoas no sábado, dia 03 de setembro; e 117.022 no domingo, dia 04 de setembro.
1809. Romaria da Arquidiocese do Rio de Janeiro - A tradicional Romaria da Arquidiocese do Rio de
Janeiro esteve no Santuário Nacional no dia 27 de agosto/11. Milhares de pessoas, de cerca de 370
paróquias cariocas, participaram da missa das 9h, presidida pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom
Orani João Tempesta. A romaria é realizada todos os anos, na mesma época. Viajaram em mais de 700
ônibus especiais.
1810. Romaria Nacional dos Advogados - Foi realizada no dia 27 de agosto/11 a 10ª Romaria Nacional
dos Advogados. “Essa tradição de fé marca um importante momento para os advogados do Brasil”,
frisou o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)-SP, Luiz Flávio Borges D’Urso. Além
da participação na Missa das 12h, os advogados tiveram uma palestra com o Desembargador Celso
Limonge, que falou sobre Direito e Fé.
1811. CNBB e Cáritas lançam campanha SOS África - A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e a Cáritas Brasileira deram início à Campanha SOS África de ajuda às vítimas da seca na
região nordeste do continente, conhecida como Chifre da África (Somália, Uganda, Etiópia, Quênia,
Djibuti e Eritréia). A região, principalmente a Somália, passa pela seca mais intensa dos últimos 60
anos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) e o Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), cerca de 12 milhões de pessoas estão
sentindo os efeitos da fome na região. O Chifre da África vem sofrendo nos últimos meses, além da
seca, com a fome, conflitos e a alta dos preços dos alimentos. A crise na Somália já matou de fome 30
mil crianças. Cerca de 400 mil refugiados somalis, quase 5% de toda a população do país, encontram-se
acampados em Mogadíscio e áreas ao redor. Aproximadamente 100 mil pessoas chegaram somente em
junho e julho, segundo a ONU. Um novo relatório da Organização Católica para a Solidariedade e
ajuda humanitária sublinha que "a cada 11 semanas", dez por cento das crianças somalis com menos de
cinco anos "perde a vida".
Ajuda: Banco do Brasil: AG. 3475-4, C/C 26.116-5; Caixa Econômica Federal: AG. 1041, OP. 003,
C/C 1751-6; Banco Bradesco: AG. 0606-8, C/C 187587-6. Para DOC e TED o CNPJ é:
33.654.419/0001-16).
São

Apoio: Droga Ponto - Drogaria - Perfumaria - Homeopatia - Manipulação de Fórmulas
37660-000 Paraisópolis (MG) tel (35) 3651 1832 - Rua São José, 211
Bento do Sapucaí (SP) tel (12) 3971 1948 - email: drogapontoformulas@hotmail.com

