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3757. Evangelho de quinta-feira (06-12-2012) - S. Nicolau - Is 26, 1-6; Sl 117, 1.8-9.19-21.25-27a; Mt 7,
21.24-27 - Jesus disse aos seus discípulos: “Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no
Reino dos Céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem
ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa
sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu,
porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe
em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as
enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa!”
Recadinho: É evidente que todos queremos construir nossa casa sobre rocha. Mas então, temos que
buscar os valores apresentados por Jesus. O principal é o amor a Deus, a si mesmo e ao próximo,
vendo Deus presente nele! Examinemos bem nossos alicerces!
3758. Revista de Aparecida - novembro/2012 - Com 50 páginas e edição de 747.000 exemplares, traz
um encarte de uma página, carta do cardeal arcebispo, falando sobre o Ano da Fé. Uma primeira
matéria tem como título “Devotos para sempre...”, falando do memorial inaugurado no Santuário onde
são colocados os nomes de pai, mãe, filhos, marido e esposa dos integrantes da Campanha dos
Devotos do Santuário. Segue uma matéria sobre o Missionário Redentorista Irmão Bento, pintor e
escultor de imagens sacras. Outras matérias: “A escolha do sim ou do não!”; “Cuidar do corpo”;
“Serviços religiosos virtuais: comodidade ou necessidade?”; “Maria e a devoção popular”; “Capela da
Ressurreição” do Santuário Nacional; Santuário Nacional, “Uma obra de amor, história e
evangelização”; “Liturgia e Música”; “Qual nossa responsabilidade política?”. O espaço dirigido para os
jovens tem como tema “Finitude humana e santidade: Tenho pensado nisso?” e “O direito de
comunicar”. Em Vida Santa, uma matéria fala do P. Vítor Coelho de Almeida.
Há ainda: cartas de leitores, terço dos homens, informações sobre a liturgia dominical do mês, álbum de
família, casais em destaque, representantes da Campanha dos Devotos, histórias de fé, fato missionário
pitoresco, foto legenda histórica em torno do Santuário, receita culinária, encerrando com reflexão
diária do Evangelho do mês. (revista@santuarionacional.com)
3759. Revista Devotos Mirins - novembro/2012 - Com 30 páginas em formato gibi e edição de 74.500
exemplares, é também da Campanha dos Devotos, do Santuário Nacional. Para o público infantil,
apresenta como tema de capa e história em quadrinhos com o título “O Leão e o Ratinho!”, tratando
do tema do preconceito. Outra matéria em quadrinhos fala de como manter a cidade limpa e tem como
título “Eu amo minha cidade”. Há uma página sobre catequese. Traz: oração, “o que é o que é”, correio
do Tijolinho, atividades divertidas, fotos, desenho para colorir, quebra-cabeça, cartinhas de leitores,
jogo dos 7 erros, espaço para desenhar, caça-palavras, enigma, testes, e breve matéria sobre o Dia
Nacional sobre a Consciência Negra. (devotosmirins@santuarionacional.com)
3760. Revista Brasil Cristão - novembro/2012 - Com 34 páginas e edição de 217.000 exemplares, tem
como título de capa “Um coração generoso! Ela deveria receber ajuda, mas preferiu ofertar!”, seguido
de matéria interna abordando a passagem do Evangelho que fala do óbolo da viúva (Mc 12, 38-44).
Seguem as seguintes matérias: “O Rei do Universo”, sobre a festa de Cristo Rei; “Ano da Fé 2012 2013”; “Infalibilidade Papal”; a celebração de “Todos os Santos”; “A linguagem do sentido da vida”;
“Coração de Jesus, nossa Vida e Ressurreição”; “Nossa Senhora do Sagrado Coração, a primeira
adoradora do Coração de Jesus”; “Céu, inferno, purgatório: para onde vamos?”; “Fé & Testemunho”;
“Fé, dom e graça de Deus”; “Por quem os sinos dobram?”, matéria sobre a celebração do dia de
Finados; a celebração da “Apresentação de Nossa Senhora”. Em forma de entrevista, uma matéria fala
das “Mãos ensanguentadas de Jesus”; em Pentecostes hoje, o comentário é sobre o “Espírito Santo:
dado, e... recebido”. Uma página apresenta, em breve síntese, quatro intercessores da Jornada Mundial
da Juventude. Outra matéria fala da Liturgia em “Sacrossanctum Concilium”. Há ainda matéria sobre
dores na coluna, cantinho do leitor, mural do sócio. Um caderninho de bolso traz breve reflexão sobre
o Evangelho de cada dia do mês. (sócios@asj.org.br)

