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3788. Evangelho de sexta-feira (14-12-2012) - S. João da Cruz - Is 48, 17-19; Sl 1, 1-4 e 6; Mt 11, 16-19
- Jesus disse às multidões: “Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas
praças, que gritam para os colegas, dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações
e vós não batestes no peito!’ Veio João, que nem come e nem bebe, e dizem: ‘Ele está com um demônio’.
Veio o Filho do Homem, que come e bebe e dizem: ‘É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de
impostos e de pecadores’. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras”.
Recadinho: Senhor Jesus, quero, nas pequenas coisas da vida, sentir a presença de teu Reino. Quero
viver esse Natal diferente dos outros. Quero, como João Batista, anunciar o teu amor, o teu perdão,
anunciar que, com tua Graça, tudo é possível. Quero, com tua força, dar testemunho de tuas
maravilhas. Amém.
3789. Rio de Janeiro: última vigília de jovens adoradores - A última Vigília dos Jovens Adoradores do
Rio de Janeiro, realizada desde 2011 por jovens que estão em preparação para a Jornada Mundial da
Juventude, será hoje, dia 14, a partir das 22h, na Igreja de Santana, no centro da cidade. A 13ª edição da
vigília terá como tema “Viemos adorá-lo” (Mt 2, 2), lema da primeira Jornada Mundial da Juventude
conduzida pelo Papa Bento XVI em 2005, realizada na Alemanha. O tema vai ao encontro do Tempo
Litúrgico do Advento, já que a vigília também tem o objetivo de preparar os jovens para o Natal.
O encontro inicia com Missa, presidida pelo bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Nelson Francelino.
A animação ficará por conta das bandas Canto Novo e Banda Sandra Mara e Maíra.
O patrono da Jornada Mundial da Juventude Rio2013, escolhido dessa vez, é o Beato João Paulo II.
Considerado como o “Papa dos Jovens”, João Paulo II foi o criador da Jornada Mundial da Juventude.
Em seu pontificado, estabeleceu um diálogo com os jovens, ajudando-os a reconhecer seu lugar e
missão dentro da Igreja. Participam também da Vigília as Comunidades Shalom, Pequeno Rebanho,
Movimentos Regnum Christi, Comunhão e Libertação e Ministério Jovem.
“A vigília é um contexto onde os jovens se encontram com o Cristo, mas também com seus amigos,
estreitando, a cada vigília, o mandato de amor de Jesus e vivendo como verdadeiros irmãos,
aprendendo Dele”, frisou o coordenador do Setor Pastoral, P. Arnaldo Rodrigues.
3790. Paróquia N. Sra. de Guadalupe é elevada a Santuário - No dia 12 de dezembro de 2012, a
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, de Curitiba (PR), após 50 anos de história, recebeu o título de
Santuário, motivo de satisfação e alegria para a comunidade que aguardava pela notícia.
P. Reginaldo Manzotti, agora pároco e reitor do Santuário, fala sobre a alegria da Arquidiocese em ter a
paróquia como Santuário: “É uma alegria imensa porque o que está acontecendo é que a nossa
paróquia se voltou mais para acolher pessoas de toda região metropolitana de Curitiba e também as
pessoas que estão vindo de outras cidades. Nosso objetivo é acolher, evangelizar e oferecer a vida
sacramental, principalmente no que se refere ao sacramento da penitência e a celebração eucarística,
que são os pontos chaves do Santuário”.
A história da paróquia, inaugurada em 9 de janeiro de 1955, se mistura com as celebrações do
Centenário da Emancipação Política do Paraná. Na época, também foram construídos alguns dos
principais marcos históricos da capital paranaense, como o Teatro Guaíra (início da construção do atual
prédio em 1952) e a Biblioteca Pública do Paraná (inauguração do atual prédio em 1954).
Para melhor atender a demanda de fiéis que devem passar pelo Santuário, será aumentado o número de
padres, missas e horários de confissão. A Arquidiocese de Curitiba conta agora com 18 santuários,
situados nos seguintes municípios: Curitiba, Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Bateias, Campo Largo,
Campo Magro, Colombo, Itaperuçu, Palmeira, Pinhais, Porto Amazonas e Rio Branco do Sul.
3791. Associação de Peregrinação do Rosário - Provenientes de várias cidades do Estado de São Paulo,
no dia 9 de dezembro de 2012, o Santuário Nacional de Aparecida recebeu a 24ª Romaria da
Associação de Peregrinação do Rosário, uma Organização não Governamental sem fins econômicos,
que desde 1988 vem favorecendo a socialização entre os portadores de deficiências por meio de
atividades religiosas e de lazer, apoiando-os na superação das doenças e de suas deficiências.

