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10808. Evangelho de sábado - Sagrada Família Jesus, Maria e José (30-12-2016) - Eclo 3, 3-7.14-17ª; Sl 127; Cl 3, 1221; Mt 2, 13-15.19-23 - Fuga para o Egito - Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu em sonhos e
disse: “Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai
procurar o menino para o matar”. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito.
Ali permaneceu até a morte de Herodes para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: Eu chamei do
Egito meu filho (Os 11, 1). Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse:
“Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna ao país de Israel, porque morreram os que tentavam contra a vida do
menino”. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para o país de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau
reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a
província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: Ele será
chamado Nazareno (Is 11, 1).
Recadinho: Também a Sagrada Família tem que experimentar o drama do exílio e da imigração. Jesus, já em pouca idade, é incômodo aos
poderosos! José, deixando de lado interesses pessoais, assume sua tarefa de protetor do Menino Jesus. Exemplos não nos faltam.
Coloquemos os planos de Deus acima de tudo. Jesus, José e Maria nos indicam o melhor caminho para revitalizar nossas famílias.

10809. Apresentador de TV fala sobre fé e família - O apresentador de TV Marcos Mion deu um
testemunho em que valoriza a presença de Deus na sua família, mas diz que não acredita na “família
perfeita”. Ele é casado e tem 3 filhos: Romeo, Donatella e Stéfano. Em 2015 ele também emocionou os
seus fãs ao dar o testemunho de como a fé católica que norteia sua família foi importante para que sua
mulher vencesse um câncer.
“Pagando promessa” no Santuário Nacional, em Aparecida (SP) foi divulgado um comentário seu onde
destaca: “Não adianta passar a ideia de que um relacionamento que vai fazer 12 anos, como o meu, é
um conto de fadas, um comercial de margarina!! Essas referências são utopias. Nunca existiram. A
grande sabedoria é saber que as imperfeições chegarão nas mais variadas formas e o que você e a
pessoa com quem construiu sua família vão fazer a respeito. A forma como você lida e como encara as
imperfeições é o que o torna perfeito!… Hoje podemos olhar pra trás, ter orgulho do que construímos
e ter a paz de ter lutado, respeitado e vivido o plano de Deus para nós! Orgulho por ter respeitado
nosso contrato que temos Deus como testemunha e envolve nossas famílias. Isso é o que realmente
vale e edifica um ser humano. Cuidar da sua esposa e sua família está acima de tudo!”
Agora, em dezembro de 2016, o apresentador acabou de lançar o livro “A Escova de Dentes Azul”, em
que relata como é ser pai de uma criança com Transtorno de Espectro Autista, popularmente
conhecido como autismo. Seu filho Romeo é portador do transtorno.
10810. Marcos Mion e família em Aparecida (SP) - No dia 12 de dezembro de 2016, o apresentador
Marcos Mion visitou, com sua família, o Santuário Nacional. O casal visitou o Santuário para agradecer
as bênçãos e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida no caso de sua esposa Suzana Gullo que
venceu um câncer de mama. Agradeceram também o apoio de diversos familiares, amigos, médicos e
atribui o sucesso do tratamento à sua religiosidade. Suzana fez questão de publicar um texto nas redes
sociais: “Meu Pai e Senhor, sem você nada somos. Minha luta foi e sempre será pela minha família,
pelos meus amores… pela Vida! Sempre venceremos juntos! Sem vocês, meus amores, essa caminhada
não seria possível da forma como foi. Toda minha coragem, força e confiança vieram do meu Senhor,
meu Deus e da minha família. Então preciso agradecer em primeiro lugar a Jesus e a Nossa Senhora
Aparecida por estarem comigo em todos os momentos, dando-me muita paz, serenidade e confiança”.
As dificuldades do dia a dia não abalam a fé do apresentador, que é devoto de Nossa Senhora. Mion
também fez questão de dar seu testemunho, agradecendo o ano de 2016: “Foi um ano de muitas
provações. Mas acima de tudo foi um ano com 100% de vitórias, sempre com total fé em Nossa Santa
Mãe Maria e Jesus Cristo, nosso Salvador e guia! Graças à nossa fé e dedicação alcançamos tantas
graças. E hoje foi dia de agradecer e pagar nossa promessa a ela! Maria, cheia de graça, que não nos
abandonou nem um dia em todas as turbulências, nos cobriu com seu manto, enchendo nosso coração
de fé e nos lembrando que ela não duvidou nunca, nem por um segundo, do poder de seu filho Jesus
Cristo, nos ensinando a ouvir e acreditar sempre! Ela que intercede sempre a favor de quem tem fé e
pede! Obrigado Mãe pelas graças alcançadas. Amém!”

