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10786. Evangelho de sábado (24-12-2016) - 2Sm 7, 1-16; Sl 88; Lc 1, 67-79 - Naquele tempo, Zacarias, o pai
de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: “Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque
visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como
tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da
mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua
santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos, que, sem temor e libertos das
mãos dos nossos inimigos, nós o sirvamos, com santidade e justiça, em sua presença, todos os nossos dias.
E tu, Menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os
caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa
compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas
sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz”.
Recadinho: - Sua vida espiritual é partilhada? - De que modo você anuncia o Evangelho? - Sua vida dá bons
frutos? - O que acontece com quem não dá bons frutos? Agradeça a Deus o grande dom da fé.

10787. Modelo e apresentadora foi crismada - No dia 05 de dezembro de 2016, a modelo e
apresentadora Isabella Fiorentino mostrou sua fé divulgando a notícia de que foi crismada. Isabella, de
39 anos, recebeu o sacramento na Igreja de Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo (SP). A madrinha
dela foi Nazaré, sua professora de religião. Também Mariana Mendes Medeiros, recebeu o sacramento
no dia e foi sua afilhada.
Já faz algum tempo que a modelo dá mostras de sua fé católica nas redes sociais. Em setembro de 2013,
por exemplo, postou a foto de um terço. Mas foi na metade de 2015 que sua referência religiosa se
tornou mais frequente. Em julho de 2015, ela divulgou uma fotografia de uma missa celebrada na Igreja
de Nossa Senhora do Brasil. Na mesma semana, postou um curto vídeo registrando a sua participação
em outra missa. A partir daí, quase todo domingo divulga na internet uma foto do folheto da missa de
que participa, geralmente na Igreja de Nossa Senhora do Brasil. Acompanham as fotos comentários
como “domingo sem missa, semana sem graça”, “missa linda”, “sou capaz de sair no meio de uma festa
para ir à missa no domingo”, “a fé não tira férias”, “a melhor hora do meu domingo”, “A felicidade
está num coração saciado de Deus”.
10788. Modelo com moradores de rua! - A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino, crismada
recentemente, costuma participar da Pastoral de Rua, que todo primeiro sábado do mês realiza a
distribuição de sanduíches e suco para pobres, na Praça da Sé, sempre antecedida da recitação do terço.
Publicou também uma fotografia que mostra uma visita do grupo de que participa, “Essência Bela”, ao
Centro de Capacitação Profissional Veleiros. O grupo organizou um jantar em prol da entidade, que
atende a população de baixa renda. Num canto de sua casa pode-se ver uma Bíblia, uma imagem de
Nossa Senhora de Fátima e o livro “História de uma alma”, que é a autobiografia de Santa Teresinha do
Menino Jesus.
10789. Pobre ajudando pobres! - Uma vez por mês, Andrea, irmã da modelo e apresentadora Isabella
Fiorentino organiza distribuição de sanduíches e suco para os moradores de rua (ou não), em frente à
catedral da Sé. Andrea testemunha: “Rezamos o terço primeiro e depois distribuímos os lanches. A fila
é sempre gigante. Eu estou sempre sorrindo para eles, dizendo uma palavra de conforto. Mostrou uma
foto: Esta foi logo após um senhor pegar seu lanche. Ele tirou do bolso 3 notas de 2 reais, e colocou
em cima da nossa mesa. E disse: “Isso é pra ajudar na próxima vez que vocês vierem!”
Gente, ele tinha apenas 6 reais! Nada no banco, nada em bens materiais, nada! E dividiu o pouco que
tinha. Eu realmente fiquei estarrecida. Eu faço caridade desde sempre, mas nunca dei tanto como esse
senhor! Que isso sirva para pensarmos se o que estamos fazendo é realmente relevante. Temos que
doar mais, nos doar mais!!! Que possamos fazer sempre mais pelos pobres!!! Eu não gosto de ficar
divulgando as obras que faço, mas que sirvam de incentivo para os que querem ajudar! Quem quiser
doar pães, salsicha, sucos em pó, escovas de dentes, pasta, enfim, qualquer produto que possa ser
distribuído na pastoral de rua, todo primeiro sábado do mês, estamos lá, em frente à catedral da Sé!”

