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9328. Evangelho de sábado (26-12-2015) - Sto. Estevão Diácono - At 6, 8-10; 7, 54-59; Sl 30; Mt 10,
17-22 - Jesus disse aos seus apóstolos: “Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos
tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por
minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis
preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer.
Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de
vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão; o pai entregará o filho; os filhos se levantarão contra
seus pais, e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar
até o fim, esse será salvo.
Recadinho: - Alguém ainda é insultado nos tempos de hoje por causa de sua fé? - Será que ainda temos respeito
humano que nos impeça de demonstrar publicamente a fé? - Tenho receio de tomar atitudes que revelam
publicamente minha prática religiosa? - Como reage diante de brincadeiras que ridicularizam a fé? - E
brincadeiras que desvalorizam os sacramentos da Igreja?

9329. Movimento no Santuário Nacional de 07 a 13 de dezembro/2015 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 07 a 13 de dezembro/2015
circularam pelo Santuário 345.288 visitantes. No sábado, 12 de dezembro, o Santuário recebeu 126.069
pessoas e, no domingo, dia 13 de dezembro, o número foi de 164.474 peregrinos. De segunda a sextafeira, o número de visitantes foi de 54.745. A previsão para o próximo fim de semana é a cidade receber
112.868 visitantes no sábado, dia 19 de dezembro/2015, e 148.442 no domingo, dia 20 de dezembro.
9330. Movimento no Santuário Nacional de 14 a 20 de dezembro/2015 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 14 a 20 de dezembro/2015
circularam pelo Santuário 296.406 visitantes. No sábado, 19 de dezembro, o Santuário recebeu 112.594
pessoas e, no domingo, dia 20 de dezembro, o número foi de 130.419 peregrinos. De segunda a sextafeira, o número de visitantes foi de 53.393. A previsão para o próximo fim de semana é a cidade receber
77.752 visitantes no sábado, dia 26 de dezembro/2015, e 90.927 no domingo, dia 27 de dezembro.
9331. Há uma voz que nos indica Jesus - “No Evangelho (Jo 1, 35-42) João Batista indica Jesus aos
seus discípulos como o Cordeiro de Deus. Dois deles seguem o Mestre e depois, por sua vez, se tornam
“mediadores”, que permitem aos outros encontrarem o Senhor, conhecê-lo e segui-lo. Os dois
discípulos ouviram o testemunho de Batista. Vocês também, queridos catecúmenos, escutaram aqueles
que lhes falaram sobre Jesus e lhes propuseram segui-Lo, tornando-se, assim, seus discípulos por meio
do Batismo. No tumulto de tantas vozes que ressoam em torno de nós e dentro de nós, vocês ouviram
e aceitaram a voz que lhes indicava Jesus como o único que pode dar pleno sentido às suas vidas”.
(Papa Francisco, 23/novembro/2013, em encontro com 35 candidatos ao catecumenato, no âmbito do
encerramento do Ano da Fé)
9332. O milagre da unidade já começou! - "Queridos irmãos e irmãs, perdoem-me porque falo em
italiano e não em Inglês. Na verdade, não vos falarei nem em italiano, nem em Inglês, mas "com a
linguagem do coração". É uma linguagem mais simples e autêntica. Esta linguagem do coração é uma
gramática especial, simples. Duas regras: ama a Deus acima de tudo e ama o seu irmão e a sua irmã.
Com estas duas coisas vamos adiante". Dirijo-vos uma "saudação alegre e nostálgica". Alegre porque
me dá alegria de que estejam reunidos para louvar a Jesus, o único Senhor, para orar ao Pai e receber o
Espírito. Este é um sinal de que "o Senhor age em todo o mundo". (Papa Francisco, em vídeomensagem para o encontro da comunidade Pentecostal do Texas (USA), 20/fevereiro/2014)
9333. Deus completará o milagre da unidade entre os cristãos! - “Alessandro Manzoni, em sua obra
“Os Noivos”, escreve: "Nunca encontrei que o Senhor tenha começado um milagre sem tê-lo
terminado bem!” Portanto, Deus completará o milagre da unidade entre os cristãos. Peço-vos que me
abençoeis e vos abençoo, de irmão para irmão. Um abraço. Obrigado”. (Papa Francisco, em vídeomensagem para o encontro da comunidade Pentecostal do Texas (USA), 20/fevereiro/2014)

