Nº 0898

13/ 12/ 2012

3784. Evangelho de quinta-feira (13-12-2012) - Sta. Luzia - Is 41, 13-20; Sl 144, 1 e 9-13; Mt 11, 11-15 Jesus disse à multidão: “Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do
que João Batista. No entanto, o menor no Reino dos Céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista
até agora, o Reino dos Céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os
Profetas e a Lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem
ouvidos, ouça”.
Recadinho: Quer celebrar bem o Natal? Imite João Batista: anuncie, com sua vida, o amor de Deus, o
perdão, a misericórdia, a bondade! Não é necessário realizar grandes coisas! Dê pequenos e firmes
passos! E em seu coração será sempre festa! Faça-se pequeno e você será grande!
3785. Movimento no Santuário Nacional de 26 de novembro a 02 de dezembro/2012 - Conforme
dados estatísticos fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 26 de
novembro a 02 de dezembro/2012 circularam pelo Santuário 206.377 visitantes. No sábado, 01 de
dezembro, visitaram o Santuário 78.637 pessoas e, no domingo, 02 de dezembro, o número foi de
93.275 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 34.465. A previsão para o
próximo fim de semana é o Santuário Nacional receber 107.494 pessoas no sábado, dia 09 de
dezembro; e 177.138 no domingo, dia 10 de dezembro.
3786. Movimento no Santuário Nacional de 03 a 09 de dezembro/2012 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 03 a 09 de dezembro/2012
circularam pelo Santuário 302.800 visitantes. No sábado, 08 de dezembro, visitaram o Santuário
102.943 pessoas e, no domingo, 09 de dezembro, o número foi de 160.918 peregrinos. De segunda a
sexta-feira, o número de visitantes foi de 38.939. A previsão para o próximo fim de semana é o
Santuário Nacional receber 111.493 pessoas no sábado, dia 15 de dezembro; e 143.379 no domingo, dia
16 de dezembro.
3787. Brasília: reunião da Juventude Missionária - De 13 a 16 de dezembro/2012, na sede nacional das
Pontifícias Obras Missionárias, em Brasília, por ocasião da 5ª Assembleia Nacional da Propagação da
Fé, realiza-se o encontro anual da Juventude Missionária, com a participação das demais atividades da
Pontifícia Obra: Grupos missionários, Famílias Missionárias, Idosos e Enfermos Missionários, além de
um jovem animador da Juventude Missionária de Angola.
É a primeira Assembleia que reúne representantes da Juventude Missionária de todos os estados
brasileiros e das outras atividades da Propagação da Fé. A programação conta com a abertura do
Secretário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Ulrich Steiner,
responsável pelo momento de espiritualidade missionária com o tema “Ide e fazei discípulos entre
todas as nações!” (Mt 28, 19).
Haverá também partilha das atividades realizadas ao longo de 2012 pelas outras obras missionárias:
Infância e Adolescência Missionária; Pontifícia União Missionária e Pontifícia Obra de São Pedro
Apóstolo. A Campanha Missionária 2012 e o 3º Congresso Missionário Nacional realizado em Palmas
(TO), no último mês de julho, também terão espaço para partilha. O Secretário nacional da Pontifícia
Obra da Propagação da Fé é P. Marcelo Gualberto.
A Assembleia ainda irá fazer a partilha do Seminário Juventude e Missão, que se realizou em Brasília,
em setembro, e da reunião das Pontifícias Obras Missionárias no Paraguai. Haverá também espaço para
o planejamento de uma série de atividades para o próximo ano, como Campanha Missionária 2013,
Congresso Americano Missionário 4 e Congresso Missionário Latino-Americano 9, que será realizado
em Maracaibo, Venezuela, tratando da presença das Pontifícias Obras Missionárias na Jornada Mundial
da Juventude Rio 2013.
As Pontifícias Obras Missionárias têm os seguintes objetivos gerais: “despertar e aprofundar a
consciência missionária do Povo de Deus; conscientizar os cristãos sobre a vida e necessidades da
Missão universal; e estimular as Igrejas a rezarem umas pelas outras e serem solidárias na evangelização
do mundo”.

