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10703. Evangelho de sábado (03-12-2016) - S. Francisco Xavier - Is 30, 19-21.23-26; Sl 146; Mt 9, 35 10, 1.6-8 - Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o
Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões,
compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então
disse a seus discípulos: “A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao dono da
messe que envie trabalhadores para a sua colheita!” E, chamando os seus doze discípulos deu-lhes
poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os
com as seguintes recomendações: Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho,
anunciai: “O Reino dos Céus está próximo”. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os
leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar!
Recadinho: - Como é seu espírito de generosidade para com o próximo? - Não precisa realizar milagres,
mas... sua bondade é notada pelos outros? - Sua presença é a presença de quem tem Deus no coração? O que faz pela Igreja? Dê algum exemplo de testemunho pessoal.
10704. Movimento no Santuário Nacional de 21 a 27/novembro/2016 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 21 a 27 de novembro/2016
circularam pelo Santuário 309.862 visitantes. No sábado, 26 de novembro/2016, o Santuário recebeu
109.792 pessoas e, no domingo, dia 27 de novembro/2016, o número foi de 158.654 peregrinos. De
segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 41.416. A previsão do Santuário para o próximo fim
de semana é o Santuário receber 90.957 visitantes no sábado, dia 03 de dezembro/2016, e 127.483 no
domingo, dia 04 de dezembro/2016.
10705. Coroa do Advento - A “Coroa do Advento” é o símbolo de nossa caminhada para o Natal. Nas
quatro semanas que antecedem a grande festa, somos convidados a uma preparação próxima intensa
para a celebração do nascimento de Jesus. Normalmente prepara-se uma coroa, sinal de esperança e
vida, na qual colocam-se quatro velas. Em cada domingo do Advento acende-se uma das velas.
Na primeira, recorda-se a promessa da vinda do Salvador.
Na segunda, elevamos nosso pensamento para a fé na esperança de salvação, anunciada pelos profetas.
Na terceira, consideramos a realização da promessa do Salvador através de Maria.
Na quarta, exultamos de alegria acendendo as quatro velas, símbolos de nossa fé em Jesus Cristo, luz
que vem para iluminar o mundo!
10706. Onde nasce Deus, nasce a esperança! - “Onde nasce Deus, nasce a esperança. E onde nasce a
esperança, as pessoas reencontram a dignidade. E, todavia, ainda hoje há multidões de homens e
mulheres que estão privados da sua dignidade humana e, como o Menino Jesus, sofrem o frio, a
pobreza e a rejeição dos homens. Chegue hoje a nossa solidariedade aos mais inermes, sobretudo às
crianças-soldado, às mulheres que sofrem violência, às vítimas do tráfico de seres humanos e do
narcotráfico. Não falte o nosso conforto às pessoas que fogem da miséria ou da guerra, viajando em
condições tantas vezes desumanas e, não raro, arriscando a vida. Sejam recompensados com
abundantes bênçãos quantos, indivíduos e Estados, generosamente se esforçam por socorrer e acolher
os numerosos migrantes e refugiados, ajudando-os a construir um futuro digno para si e seus entes
queridos e a integrar-se nas sociedades que os recebem”. (Papa Francisco, Natal/2015)
10707. Como nos defender do diabo - “Todos nós precisamos do "escudo da fé", porque o diabo não
lança flores sobre nós, mas flechas em chama para nos matar. Para nos defender, precisamos tomar o
capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus e vigiar constantemente com
orações e súplicas. A vida cristã é uma "milícia" e uma "bela luta" que compartilhamos com o Senhor,
que, quando vence em cada etapa da nossa vida, nos dá uma alegria e uma felicidade grande, que é sinal
de sua gratuidade de salvação. Embora sejamos pecadores, um pouco preguiçosos e nos deixemos levar
pela paixão, por algumas tentações, devemos ter coragem e força, porque o Senhor está conosco”.
(Papa Francisco, 30/outubro/2014)

