Nº 0887

02/12/2012

3742. Evangelho 1º domingo Advento Ano C (02-12-2012) - Jr 33, 14-16; Sl 24, 4b-10.14; Ts 3, 12 - 4,
2; Lc 21, 25-28.34-36 - Disse Jesus: “Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações
ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só
em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o
Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a
acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima”.
“Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e
das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós; pois esse dia cairá como uma
armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a
fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do
Homem”.
Recadinho: O convite é claro: que estejamos atentos, preparados. Fenômenos ocorrerão no mundo. As
palavras de Jesus vêm nos trazer alento e esperança. Haverá angústia, sofrimento, dores, mas tudo isso
será prenúncio de libertação. É questão de fé em Cristo: veio até nós, morreu e ressuscitou pa ra nos
salvar, para libertar nosso coração das amarras deste mundo.
3743. Portugal: Campanha de Natal é dedicada a projeto na Amazônia - No dia 9 de novembro de
2012, a Cáritas Portuguesa lançou a operação “10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz”, cuja
arrecadação deste ano será destinada a famílias carentes e a um projeto de desenvolvimento rural na
Amazônia. A cantora portuguesa Luísa Sobral, uma das figuras públicas que apadrinha a campanha de
Natal 2012, marcou presença na apresentação, no auditório da igreja do Campo Grande, em Lisboa, e
disse que esta é a altura certa para “dar voz por uma coisa mais importante”. “Estamos atravessando
momentos muito difíceis e podemos ajudar famílias que, de repente, se viram totalmente
desamparadas”. 65% do valor angariado com a venda de velas será entregue às Caritas Diocesanas em
Portugal, a quem caberá "a sua aplicação na resposta às famílias” atingidas pela crise. A restante
porcentagem será aplicada num projeto internacional “relacionado com o desenvolvimento do mundo
rural: Casas Familiares Rurais, no Brasil”, informa a Cáritas Portuguesa.
A iniciativa é dos Missionários do Verbo Divino (Verbitas). Os donativos dos portugueses vão ajudar
na construção da Casa Familiar Rural de Santarém, na região da Amazônia, para "promover uma outra
educação possível, uma educação diferenciada da escola formal".
A operação “10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz” já permitiu distribuir quase 180 mil euros
em projetos sociais de vários países como Somália, Angola, Brasil e São Tomé e Príncipe, entre outros.
As velas, que custam 1 euro cada, são vendidas em escolas do país, nas Cáritas Diocesanas e nos
estabelecimentos comerciais que se associaram à iniciativa.
3744. Subsídios da Campanha para a Evangelização 2012 - Os subsídios da Campanha para a
Evangelização foram apresentados aos bispos no Conselho Permanente no final de outubro deste ano.
Com o lema “Evangeli.Já”, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza, a partir de hoje, dia 02
de dezembro de 2012, em todas as comunidades do país, a Campanha para a Evangelização.
Apresentando o material, o arcebispo-primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, falou dos objetivos, da
importância da Campanha para o sustento da evangelização no país e especificou seus fundamentos
teológicos. A iniciativa é realizada desde 1997, no período do Advento. Um de seus grandes objetivos é
“despertar os leigos para o compromisso e para a responsabilidade pela sustentação da s atividades
pastorais da Igreja no Brasil” esclarece o subsídio. Uma das ações concretas da campanha é a coleta
nacional para a evangelização que acontece no 3º domingo do Advento e é destinada ao Fundo para a
Evangelização. A arrecadação visa promover a solidariedade entre os fiéis e atender regiões carentes.
“Não será possível, por exemplo, todos saírem de uma comunidade e ir para a Amazônia, para a
periferia das grandes cidades, para regiões de missões em outros países, mas todos podem colaborar de
outras formas na Evangelização. Uma delas é a oferta na coleta da evangelização” destaca o documento
que apresenta os objetivos permanentes da Campanha.

