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9288. Evangelho de 6ª feira 11-12-2015) - Is 48, 17-19; Sl 1, 1-6; Mt 11, 16-19 - Jesus disse às multidões:
“Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os
colegas, dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no
peito!’ Veio João, que nem come e nem bebe, e dizem: “Ele está com um demônio”. Veio o Filho do
Homem, que come e bebe e dizem: “É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de
pecadores”. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras”.
Recadinho: Senhor Jesus, quero, nas pequenas coisas da vida, sentir a presença de teu Reino. Quero
viver esse Natal diferente dos outros. Quero, como João Batista, anunciar o teu amor, o teu perdão,
anunciar que, com tua Graça, tudo é possível. Quero, com tua força, dar testemunho de tuas
maravilhas. Amém.
9289. Movimento no Santuário Nacional de 30 de novembro a 06 de dezembro/2015 - Conforme
dados estatísticos fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 30 de
novembro a 06 de dezembro/2015 circularam pelo Santuário 244.103 visitantes. No sábado, 05 de
dezembro, o Santuário recebeu 86.244 pessoas e, no domingo, dia 06 de dezembro, o número foi de
118.117 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 39.742. A previsão para o
próximo fim de semana é a cidade receber 109.795 visitantes no sábado, dia 12 de dezembro/2015, e
161.900 no domingo, dia 13 de dezembro.
9290. Papa acendeu as luzes da árvore de Natal e do presépio da praça da Basílica de São Francisco, de
Assis - No dia 07 de dezembro/2015, por meio de vídeo, do Vaticano, o Papa Francisco acendeu
simbolicamente as luzes da árvore de Natal e do presépio montados na praça em frente à Basílica de
São Francisco, de Assis, Itália. A cerimônia ocorreu no final da Missa celebrada por Dom Georg
Gänswein, prefeito da Casa Pontifícia. O presépio foi montado dentro de um barco que foi resgatado
com alguns migrantes que fugiam da Tunísia e desembarcaram em Lampedusa. “Olhando para aquele
barco...", disse o Papa em seu discurso aos participantes da cerimônia, entre eles, 31 refugiados
assistidos pela Cáritas diocesana de Assis: "Jesus está sempre conosco, mesmo em tempos difíceis.
Quantos irmãos e irmãs se afogaram no mar e agora estão com o Senhor. Mas Ele veio para nos trazer
esperança e temos que acolher esta esperança. Ele veio para nos dizer que Ele é mais forte do que a
morte, que Ele é maior do que qualquer mal. Ele veio para nos dizer que é misericordioso, todo
misericórdia. Neste Natal, eu convido você a abrir o coração à misericórdia e ao perdão. Mas não é fácil
perdoar estes massacres. Não é fácil!"
O Papa agradeceu aos membros da Guarda Costeira: "São homens e mulheres corajosos", disse ele.
"Agradeço de coração, porque vocês foram instrumentos da esperança que nos traz Jesus. Obrigado,
Antônio, a você, aos seus companheiros e a todos aqueles que nesta terra italiana generosamente os
acolheram: o sul da Itália é um exemplo de solidariedade para o mundo inteiro! Espero que, olhando
para o presépio, possam dizer a Jesus: “Eu também dei uma mão para que seja sinal de esperança!"
9291. Ano da Vida Consagrada tem terceira Carta Circular - "Contemplar nas pegadas da beleza" é o
tema da terceira Carta Circular no Ano da Vida Consagrada, escrito pela Congregação para os Institutos
de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica e publicado pela Livraria Editora Vaticana. A
carta convida todos os consagrados a viverem a dimensão contemplativa nas ocupações da vida
cotidiana, para redescobrirem a vida de relação com Deus para olhar com os seus olhos para a
humanidade e a criação.
A respeito desta Carta Circular, o Papa Francisco falou em uma homilia na capela da Casa de Santa
Marta (em 07/dezembro/2015): "A dimensão contemplativa torna-se indispensável, em meio aos
compromissos mais urgentes e difíceis. Quanto mais a missão nos chama a seguir em direção às
periferias existenciais, mais o nosso coração sente a necessidade interior de estar unido ao de Cristo,
pleno de misericórdia e de amor".
Depois das cartas “Alegrai-vos” e “Prescrutai”, a terceira carta de reflexão sobre a vida consagrada
inspira-se no livro bíblico do Cântico dos Cânticos.

