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3815. Evangelho de quinta-feira (20-12-2012) - Is 7, 10-14; Sl 23, 1-6; Lc 1, 26-38 - No sexto mês, o anjo
Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em
casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. O anjo
entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!” Maria ficou
perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então,
disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás
à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o
Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o
seu reino não terá fim”.
Maria perguntou ao anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?” O anjo
respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o
menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um
filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é
impossível”. Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo
retirou-se.
Recadinho: - Alegro-me porque Deus mora em meu coração? Ou nem me dou conta disso? - Diante de
alguma missão de mais responsabilidade tenho medo? - Em tal tipo de situação, onde busco forças? Que papel tem o Espírito Santo em minha vida? - Procuro me colocar sempre em atitude de quem
serve? Como sirvo e a quem?
3816. Movimento no Santuário Nacional de 10 a 16 de dezembro/2012 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 10 a 16 de dezembro/2012
circularam pelo Santuário 301.810 visitantes. No sábado, 15 de dezembro, visitaram o Santuário
114.419 pessoas e, no domingo, 16 de dezembro, o número foi de 146.092 peregrinos. De segunda a
sexta-feira, o número de visitantes foi de 41.299. A previsão para o próximo fim de semana é o
Santuário Nacional receber 40.599 pessoas no sábado, dia 22 de dezembro; e 62.146 no domingo, dia
23 de dezembro.
3817. “Natal feliz é Natal com fé” - Terminou no dia 16 de dezembro de 2012, após oito dias de
atividades, a 12ª Missão “Thalita Kum” na Arquidiocese de São Paulo (SP). O movimento se deu nas
ruas do centro da capital, nos presídios e em hospitais. O evento é organizado pela comunidade Aliança
de Misericórdia e nesse ano teve como tema: “Natal feliz é Natal com fé”.
Realizada desde 2007, em parceria com o Setor da Juventude da Arquidiocese de São Paulo, a missão
contou em 2012 com o apoio de Novas Comunidades e Movimentos: Shalom, Canção Nova, Betel
Santa Mãe de Deus, Olhar Divino, Totus Mariae, Magnificat, Cenáculo de Amor, Voz dos Pobres,
Aliança de Cristo Rei, Mensagem de Paz, Instrumento de Deus, Missão Belém, Divina Misericórdia, e
outras. Trata-se de uma Evangelização Católica, aberta a todo tipo de público, de modo especial aos
moradores de Rua. A programação constou de encontros de Cura e Libertação, formação de
evangelizadores, evangelização nas ruas, ônibus, hospitais, praças, cortiços, presídios e fundação CASA;
apresentação de musical; shows de música católica; circo da Misericórdia, Coral e banda; Cristoteca
com DJs, os Ministérios Aliança de Misericórdia e Banda Arkanjos e almoço para a população de rua.
Às 15h, Dom Odilo Pedro Sherer encerrou a 12ª Missão Thalita Kum, com a celebração eucarística.
3818. Missionários em tempo de Natal - A Arquidiocese de Palmas (TO) está realizando desde o dia 16
de dezembro de 2012 a II Caravana Missionária Arquidiocesana no Parque Estadual do Jalapão. A
caravana de missionários está visitando as cidades de Santa Teresa (TO) e Lagoa do Tocantins (TO) até
o dia 23 de dezembro, levando a mensagem de Jesus Cristo por meio de visitas domiciliares, formações
e celebrações. Em 2011 a missão foi realizada nos municípios de São Felix-Prata (TO) e MateirosPanambi (TO). Com o lema “Como o Pai me enviou, assim eu vos envio”, a missão pretende ser um
momento forte de conversão em preparação para o Natal, afirmou o arcebispo de Palmas, dom Pedro
Brito.

