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3920. Evangelho de sábado (12-01-2013) - 1Jo 5, 14-21; Sl 149; Jo 3, 22-30 - Jesus foi com seus
discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando,
em Enon, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas.
João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um
judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: “Rabi, aquele que estava contigo além do
Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele”.
João respondeu: “Ninguém pode receber alguma coisa, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois
testemunhas daquilo que eu disse: “Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele”. É o noivo
que recebe a noiva, mas o amigo, que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do
noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua”.
Recadinho: - Procuro conhecer Jesus, refletir sobre sua vida? - Dou testemunho público de Jesus? Como se pode, de modo simples, testemunhar a fé? - Sigo os ensinamentos da Igreja? - Quais são os
ensinamentos da Igreja que a sociedade de hoje não respeita muito?
3921. Rio: 1ª Vigília dos Jovens Adoradores do ano - Nesta noite de 11 de janeiro de 2013 (das 22h às
6h), na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ), e fazendo parte da “Trezena da festa de São
Sebastião 2013”, realizou-se a 1ª Vigília dos Jovens Adoradores do ano da Jornada Mundial da
Juventude. A Missa da vigília foi presidida pelo P. Fábio de Melo. Às 22h30, a imagem de São Sebastião
chegou à Catedral. À meia-noite e meia, o Santíssimo Sacramento foi exposto. Na vigília, também
estiveram presentes a cantora Ziza Fernandes, que fez uma reflexão e adoração; a cantora Olívia
Ferreira, que conduziu um louvor com adoração; e a banda Frutos de Medjugorje. Ressaltou Stephania
Figueiredo, integrante do Setor Juventude da Arquidiocese do Rio de Janeiro e do Movimento de Vida
Cristã: “Neste ano de 2013, pedimos a intercessão do nosso padroeiro da cidade e também patrono da
Jornada Mundial, São Sebastião, para que, nesta contagem regressiva, cada um de nós possa dar o
máximo de nossas capacidades e possibilidades para fazer desta Jornada um meio de evangelização não
só para os jovens que estão por vir, mas também para todos os cariocas”.
3922. Rio: Trezena para a festa de São Sebastião - De 7 a 19 de janeiro/2013, inspirada no lema "São
Sebastião, irmão na fé: acolhei-o", a Arquidiocese do Rio de Janeiro está promovendo a tradicional
trezena de São Sebastião, que se encerrará no dia 19, véspera da festa do Padroeiro da Arquidiocese e
da cidade do Rio de Janeiro. A festa de São Sebastião é o evento mais antigo da história da cidade do
Rio de Janeiro (RJ). Durante a trezena, a Imagem Peregrina de São Sebastião visita além de paróquias e
capelas, também praças públicas, hospitais, asilos, unidades de ações socioeducativas, unidades
prisionais, comunidades pacificadas, lugares em situação de vulnerabilidade social, bases militares, sedes
de segurança pública, sedes dos governos, e muitos outros locais, inclusive o local em Guaratiba onde o
Papa Bento XVI vai celebrar a missa de envio da Jornada Mundial da Juventude, em julho.
O Coordenador de Eventos de Massa da Arquidiocese, P. Omar Rapposo, referiu-se à tragédia que
nestes dias aflige diversas famílias do estado do Rio de Janeiro: "Infelizmente, a cada ano, no mês de
janeiro, temos tido tragédias na Região Serrana e em outras regiões do Estado do Rio, por causa das
chuvas. São Sebastião é Padroeiro contra pestes e tempestades, então, esse cortejo a São Sebastião
torna-se mais dinâmico ao trabalharmos também a caridade e a solidariedade". Procurando ajudar as
vítimas das fortes chuvas na Região Serrana do estado, os organizadores da Trezena e da festa de São
Sebastião estão aproveitando para arrecadar donativos para as famílias atingidas pelo desastre no Rio.
3923. Bento XVI com o Corpo Diplomático junto à Santa Sé - No dia 7 de janeiro de 2013, na Sala
Regia, no Vaticano, o Papa Bento XVI dirigiu-se ao Corpo Diplomático acreditado junto à Santa Sé,
por ocasião das felicitações de início do ano. Paz, crise econômica, respeito pela vida: esses foram os
três pilares de seu discurso. O Papa renovou um veemente apelo em favor da paz em todos aqueles
Estados, da Síria à República Democrática do Congo, onde as populações se encontram martirizadas
pela guerra e pela violência. Bento XVI desenvolveu sua visão sobre os grandes desafios que hoje o
mundo tem diante de si, a partir da urgência da paz.

