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3888. Evangelho de sexta-feira (04-01-2013) - 1Jo 3, 7-10; Sl 97; Jo 1, 35-42 - João estava de novo com
dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: “Eis o Cordeiro de Deus!” Ouvindo essas palavras,
os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus
perguntou: “Que estais procurando?” Eles disseram: “Rabi (que quer dizer: Mestre), onde moras?”
Jesus respondeu: “Vinde ver”. Foram pois ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com ele.
Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as
palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: “Encontramos o
Messias (que quer dizer: Cristo)”. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e
disse: “Tu és Simão, filho de João; tu serás chamado Cefas” (que quer dizer: Pedra).
Recadinho: - Sua fé é firme e decidida? - Você procura fazer crescer, aprofundar sua fé? - A fé se baseia
no testemunho. Sua vida é um testemunho de fé para os outros? - Você é Igreja na sociedade? - Você é
paz para seu próximo?
3889. Uma ceia inesquecível - No dia 22 de dezembro de 2012, mais de mil pessoas pobres e sem-teto
participaram da grande ceia de natal organizada pela Cáritas de Czestochowa, no antigo mercado da
cidade, na Polônia. Os convidados foram recebidos pelo Arcebispo Waclaw Depo, que comentou:
"Belém significa “a casa do pão”. Todo mundo deseja uma casa. Precisamos que este desejo nos leve
também a enxergar os outros necessitados". Esta não foi a primeira vez que Czestochowa protagonizou
uma iniciativa em prol dos desabrigados. Em 1992, a cidade estava flagelada pelo desemprego. Muitas
pessoas, por vicissitudes várias, ficaram sem trabalho e sem lar.
Dom Waclaw Depo informou: “Um ano antes, em agosto de 1991, o nosso seminário maior se mudou
de Cracóvia para Czestochowa, onde o novo edifício foi abençoado pelo Papa João Paulo II. Uma das
primeiras iniciativas do seminário foi organizar uma festa de Natal, na estação de trem, para os
desabrigados da cidade. Eu fazia parte do grupo de clérigos que organizaram a vigília para aqueles
irmãos e irmãs mais carentes”.
“Lembro-me, em particular, da caixa de papelão na capela do seminário, em que todos depositavam
dinheiro para a organização da ceia de Natal na estação. Toda a preparação começou com uma espécie
de peregrinação pelas lojas e restaurantes, a fim de conseguirmos alimentos. A contribuição foi enorme.
Na estação, preparamos mesas, árvores de natal e um altar para a missa da meia-noite”.
“Naquela primeira véspera de Natal, participaram mais de cem pessoas sem abrigo, além de um grupo
de pobres da Romênia que, na época, estavam presentes na Polônia em grande número. Ao longo dos
anos seguintes, a ceia de Natal na estação, organizada pelo clero para os desabrigados, se consolidou
como tradição”.
3890. Nigéria: mais mortes e sangue! - Na Nigéria, na noite entre 24 e 25 de dezembro de 2012, pelo
menos seis cristãos foram mortos por um grupo de homens armados, no povoado de Peri, perto de
Potiskum, a capital econômica do norte do estado de Yobe. "Homens armados invadiram a aldeia à
meia-noite; foram direto para a igreja, abriram fogo e mataram o sacerdote e cinco fiéis. Em seguida,
atearam fogo à igreja", relatou um morador. Embora até agora nenhum grupo tenha assumido a
responsabilidade pelo assassinato, as suspeitas se concentram no movimento anti-ocidental Boko
Haram, que tem ligações com a rede terrorista Al Qaeda e lançou vários ataques contra alvos cristãos
nos últimos anos. A violência relacionada com as seitas e a sua repressão pelas forças de segurança
nigerianas já fizeram mais de três mil vítimas desde 2009 no país africano mais populoso (mais de 170
milhões de habitantes) e principal produtor de petróleo no continente. Boko Haram significa "a
educação ocidental é ilícita".
3891. Movimento no Santuário Nacional de 24 a 30 de dezembro/2012 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 24 a 30 de
dezembro/2012, circularam pelo Santuário 216.107 visitantes. No sábado, 29 de dezembro, visitaram o
Santuário 43.742 pessoas e, no domingo, 30 de dezembro, o número foi de 59.975 peregrinos. De
segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 112.390.

