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3911. Evangelho de quinta-feira (10-01-2013) - 1Jo 4, 19 - 5, 4; Sl 71; Lc 4, 14-22a - Jesus voltou para a
Galileia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas
sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré onde se tinha criado. Conforme seu costume,
entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura.
Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: “O
Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a Boa Nova
aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista; para
libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor”. Depois fechou o livro, entregou-o
ao ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou
a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir”. Todos davam
testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca.
Recadinho: - Como anuncio a Boa Nova aos pobres? Só falando de Deus? - Quem são os pobres que
precisam de ouvir a Boa Nova? - Minha presença testemunha e ensina alguém a se libertar e ter paz? Procuro enxergar o bem em meu próximo? - Meu modo de viver proclama e divulga a Graça de Deus?
3912. Santuário Nacional: recorde de visitantes em 2012: 11.114.639 pessoas! - O Santuário Nacional de
Aparecida (SP) mais uma vez bateu o recorde de peregrinos. Em 2012 o total foi de 11 milhões, 114 mil
e 639 visitantes durante todo o ano. Em 2011 o Santuário Nacional recebeu 10 milhões e 900 mil
pessoas. O grande movimento deve-se principalmente à acolhida, à infraestrutura, à presença marcante
dos meios de comunicação e, principalmente, à grande devoção do povo brasileiro a Nossa Senhora
com o título de “Aparecida”. No primeiro semestre de 2012, o Santuário acolheu 4 milhões 453 mil
peregrinos. No segundo semestre a marca foi de 6 milhões 662 mil pessoas. O mês de maior
movimentação foi setembro, quando o Santuário acolheu 1 milhão 298 mil e 56 visitantes.
3913. Nossa Senhora no contexto de Aparecida (Brasil) e Fátima (Portugal) - Há duas datas
coincidentes a serem celebradas em 2017 entre os dois grandes santuários de Nossa Senhora: O Brasil
estará comemorando o Jubileu dos 300 anos do encontro da Imagem de N. Sra. Aparecida nas águas do
Rio Paraíba do Sul e Portugal irá comemorar os 100 anos da primeira aparição de N. Sra. de Fátima aos
três pastorinhos. As direções do dois santuários deram início a planejamento de uma agenda conjunta
de comemorações. Já em março de 2012, uma comitiva de Portugal esteve em Aparecida (SP), para dar
início às tratativas para as celebrações.
3914. Religiosos deverão pagar imposto na Coréia do Sul - Ainda neste mês de janeiro de 2013, o
Governo da Coréia do Sul, através do Ministério da Economia, anunciará uma revisão na lei fiscal do
país, determinando que monges budistas, sacerdotes católicos, pastores protestantes e outros líderes
religiosos passem a pagar impostos sobre seus rendimentos. O Ministério considera positiva a acolhida
dos líderes religiosos quanto à revisão da lei fiscal e está dialogando sobre o assunto.
A possibilidade de se taxar os rendimentos de religiosos sempre foi um tabu na sociedade sulcorena,
mas passou a ganhar destaque em debates públicos desde que o Ministro da Economia, Bahk Jae-wan,
frisou, em agosto de 2012, que todos os cidadãos, sem exceção, deveriam pagar impostos.
Na Coréia do Sul os religiosos são isentos, pois se considera que realizam um serviço espiritual. Mas os
sacerdotes católicos e alguns pastores da Igreja Protestante pagam impostos voluntariamente. No
Budismo, religião mais austera, os monges geralmente não pagam. O budismo e o cristianismo dividem
a preferência religiosa dos coreanos. Mas 40% dos cidadãos do país, que tem mais de 50 milhões de
habitante, não professa nenhuma religião.
3915. A cultura digital na Igreja - A Igreja Católica se preocupa com o lado humano e não apenas
tecnológico da nova "cultura digital" na sociedade, pois a comunicação é um ser humano dirigindo-se a
outro ser humano ou então à comunidade humana. Consequentemente, o tema da cultura digital vai se
tornando cada vez mais uma das prioridades da Igreja, porque as novas tecnologias hoje não são apenas
instrumentos de comunicação, mas ambientes de vida.

