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3884. Evangelho de quinta-feira (03-01-2013) - 1Jo 2, 29 - 3,6; Sl 97; Jo 1, 29-34 - João viu Jesus
aproximar-se dele e disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse:
Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu
não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel”.
E João deu testemunho, dizendo: “Eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer
sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: “Aquele
sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo”. Eu vi e
dou testemunho: Este é o Filho de Deus!”
Recadinho: - João não se cansa de indicar Jesus. E eu? - Indico Jesus a alguém através de meu
testemunho de vida? - É claro que Jesus era mais importante que João Batista. Eu também reconheço
que há gente mais importante que eu? - Quando que o Espírito Santo veio oficialmente a mim? - João
Batista usa seu prestígio para indicar Jesus. Faço assim também?
3885. Realizou-se em Roma o 35° Encontro de Taizé - De 28 de dezembro a 2 de janeiro de 2013, a
cidade de Roma acolheu o 35º encontro europeu promovido pela comunidade de Taizé, que contou
com mais de 40 mil jovens e adultos de todos os continentes. Foram seis dias de oração, reflexão e
partilha, sempre das 14 às 19h30, em sete grandes igrejas da cidade, entre elas as Basílicas maiores São
João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos muros. No dia 29 às 18hs houve o encontro
com o Papa na Praça de São Pedro. Fazia parte dos encontros visitas às catacumbas e outros lugares
significativos da fé. durante a manhã foram realizados momentos de oração em paróquias, com
partilhas e descoberta de sinais de esperança nos bairros e, na parte da tarde, encontros sobre temas
espirituais, artísticos e sociais. Da programação também constou a “oração pela paz” seguida por uma
“festa dos povos”, acolhendo o Ano Novo. Os participantes receberam uma mensagem de Ir. Alois,
prior de Taizé, contendo quatro propostas para “descobrir as fontes da confiança em Deus”. Como
afirmou “esperamos que este encontro em Roma seja uma bela experiência de comunhão, em que os
jovens possam conhecer a Igreja como lugar de amizade onde estamos reunidos para superar barreiras
e fronteiras. E quem nos reúne é Cristo”.
3886. A Comunidade de Taizé - (Pronuncia-se têzê) Trata-se de uma comunidade ecumênica Cristã que
tem sua sede em Taizé, Borgonha, na França. Foi fundada em 1940, pelo Irmão Roger, que foi seu
Prior até sua morte no dia 16 de agosto de 2005. Dedicada à reconciliação, a comunidade ecumênica é
constituída por mais de cem homens de várias nacionalidades, representando ramos Protestantes e
Católicos da Cristandade. A vida na comunidade tem como foco a oração e a meditação cristã. Jovens
de todo o mundo visitam Taizé todas as semanas para se integrarem na vida da comunidade.
O 35° Encontro Europeu de Jovens dedicou-se também a preparar o caminho para a próxima Jornada
Mundial da Juventude que se realizará no Rio de Janeiro de 23 a 28 de julho de 2013.
3887. Experiência missionária em Porto Velho (RO) - Uma ação missionária para uma região de 250
quilômetros de extensão, onde estão 64 comunidades na divisa de Rondônia com os estados do Acre,
Amazonas e a Bolívia! É o convite feito por dom Esmeraldo Farias, arcebispo de Porto Velho (RO) aos
seminaristas de sua arquidiocese e de todo o país, interessados em conhecer a prática pastoral na região
da Amazônia. O projeto recebe os missionários entre os dias 28 de dezembro de 2012 a 21 de janeiro
de 2013. A programação básica constou de uma preparação mais imediata de dois dias com todos os
missionários. A base do trabalho é a Palavra de Deus, inspirando-se em Efésios, capítulo 2, enfatizando
a misericórdia de Deus e o lema é “Jesus é a nossa Paz”.
“Na preparação, houve a participação de representantes das comunidades a fim de que possam situarnos na história e realidade sócio-eclesial em que vivem. Em seguida, em equipe, estamos indo vários
dias em cada comunidade para as visitas de casa em casa, encontros com lideranças, com pastorais, com
crianças, jovens, famílias, celebrações com o povo, caminhadas”, relata o bispo.
A Experiência Missionária é uma etapa importante da formação dos seminaristas da Arquidiocese e será
retomada em outros períodos do ano.

