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2992. Evangelho de domingo - Solenidade da Santíssima Trindade (03-06-2012) - Dt 4, 32-34.39-40; Sl
32, 4-6.9.18-20.22; Rm 8, 14-17; Mt 28, 16-20 - Um dia, pouco depois da ressurreição, os onze
discípulos foram à Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, prostraram-se por
terra, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e lhes disse: “Todo poder me foi dado no céu e
na terra. Partam, pois, e preguem a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que lhes mandei. E eu estarei com vocês para sempre,
até o fim do mundo”.
Recadinho: - Você tem oportunidade de falar de Deus? E que circunstâncias? - Quando e onde foi
batizado? - Como vive seu batismo? - Você conhece pessoas que têm dificuldade em viver a fé? Como
se relaciona com elas? - Quando você mais sente que Deus está presente em sua vida?
2993. Dos Leitores - PPS - Caro P. Geraldo, parabéns pelo belo trabalho evangelizador que você
realiza. Sou Catequista na minha Comunidade (S. Judas) e seus PPSs me ajudam bastante. Envio seus
PPS para vários contatos, incluindo alguns padres da minha diocese. Maria Natividade Lopes Labigalini,
Jacutinga (MG).
2994. Dos Leitores - Vivências - Agradecido, amigo. Que todas as suas metas sejam sempre atingidas.
Desejo que tenha sempre noites tranquilas e que possa recuperar calmamente as energias gastas no dia a
dia e seja sempre um vencedor otimista e fiel à vida e à verdade junto a todos que o rodeiam. Um
abraço. Rogério Camini, Bom Progresso (RS).
2995. Dos Leitores - Evangelho Lc 15, 1-10 - Estimado Padre, o ser humano é um eterno insatisfeito,
porque dentro dele há um vazio que precisa ser preenchido. A pessoa descuidada procura preencher
aquele oco interior com coisas transitórias e materiais e, como podemos observar, jamais se satisfaz,
porque aquele espaço interior é um lugar criado por Deus para ser ocupado por Ele. Deus, no entanto,
não força ninguém a aceitá-lo. A pessoa tem que pedir isso. Mas, enquanto aquele vazio não for
preenchido pela presença de Deus, permanecerá vazio, como um saco sem fundo.
O Evangelho de Lc 15, 1-10 fala da ovelha que se perdeu. Ela talvez, semelhantemente à pessoa
descuidada, tentou achar pastagem melhor do que aquela que seu pastor lhe dispôs. Quem se deposita
em Deus, tem dEle provimento para tudo o que for necessário. É o lado carnal e materialista que faz a
pessoa crer que há plenitude em coisas efêmeras. Só os valores eternos e perenes conseguem preencher
o vazio que há em nós pois, aquele oco, é espaço que Deus reservou para si. Valores efêmeros não
preenchem aquela necessidade. Por isso tanta gente tem tanto e é tão infeliz e outros tantos são pobres
e esbanjam alegria e felicidade. Abração. Luiz Baú, Erechim (RS).
2996. Revista Devotos Mirins - maio/2012 - Com 30 páginas em formato gibi e edição de 76.000
exemplares, é também da Campanha dos Devotos, do Santuário Nacional. Voltada para o público
infantil, apresenta como tema de capa o Dia das Mães, que é ressaltado também numa história em
quadrinhos. Outra história em quadrinhos fala da abolição da escravatura. Há uma página de catequese
sobre os dez mandamentos, outra sobre animais em extinção. Traz oração, correio do Tijolinho,
enigma, atividades divertidas, fotos, desenho para colorir, cartinhas de leitores, jogo dos 7 erros, espaço
para
desenhar,
caça-palavras,
receita
culinária
e
calendário
do
mês.
(devotosmirins@santuarionacional.com)
2997. Revista Canção Nova Kids - maio/2012 - Com 18 páginas e edição de 16.700 exemplares, como
o próprio nome diz, é da Canção Nova e está em seu 6º número do primeiro ano de existência. Seu
título de capa é “Parabéns Mamãe”, referindo-se à festa especial do mês. A Revista trata de maio, mês
de Maria. Numa história em quadrinhos, fala da “Mãe, presente de Deus na minha vida” e outras duas
páginas em quadrinhos explicam a história de Nossa Senhora de Fátima, celebrada no dia 13 de maio.
Fala do dia do trabalho. Traz também passatempos como cruzadinha, enigma, desenhos para colorir,
boas maneiras, curiosidades, oração e mural do clubinho. (revista@cancaonova.com)

