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3983. Evangelho de sábado (26-01-2013) - Stos. Tito e Timóteo - 2Tm 1, 1-8 (ou Tt 1,1-5); Sl 95; Mc 4,
26-34 (ou Lc 10, 1-9) - Jesus disse à multidão: “O Reino de Deus é como quando alguém espalha a
semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele
não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto: primeiro aparecem as folhas,
depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o
homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou”.
E Jesus continuou: “Com que mais poderemos comparar o Reino de Deus? Que parábola usaremos
para representá-lo? O Reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a
menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as
hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra”.
Jesus anunciava a Palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E
só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo.
Recadinho: - Deus faz a semente crescer, independente de nossos méritos. Também a semente de sua
graça cresce, independentemente de nossos méritos. Mas procuro fazer minha parte? - Confio em Deus
fazendo minha parte, entendendo que faço parte do plano de Deus? - Como risco de desânimo vendo
poucos resultados em meu apostolado? - Fico preocupado com os resultados de meu trabalho ou deixo
nas mãos de Deus? - Que atitudes tomo diante da insegurança, do medo, do fracasso?
3984. Estados Unidos - “Marcha pela Vida” - Ontem, dia 25 de janeiro de 2013, realizou-se na capital
dos Estados Unidos mais uma edição anual da “Marcha pela Vida”, exigindo a abolição do aborto no
país, que foi legalizado quarenta anos atrás. A concentração reuniu milhares de jovens, percorrendo em
um hora a Avenida da Constituição, indo até o edifício da Corte Suprema, no Capitol Hill, e contou
com alguns apresentadores “que conhecem realmente a situação” e os discursos foram todos
vanguardistas no tema pró-vida.
3985. Igreja dos EUA pede solidariedade para com a América Latina - Nos dias 26 e 27 de janeiro de
2013, a Conferência Episcopal dos Estados Unidos promove a tradicional coleta anual para a Igreja da
América Latina. A coleta, que se realiza já há 47 anos, serve para financiar projetos de evangelização,
formação, catequese e programas de discernimento vocacional nas dioceses latino-americanas. O centro
da campanha deste ano é a pastoral juvenil e o bispo auxiliar de Seattle, Dom Eusébio Elizondo,
presidente do vice-Comitê para a América Latina da Conferência, exortou à generosidade especialmente
dos fiéis hispânicos nos EUA: “Para eles, esta iniciativa é uma oportunidade de se solidarizar com a
Igreja de seus países de origem e os jovens de todo o continente”.
Um dos beneficiados com a coleta será o Centro brasileiro de Capacitação da Juventude e vários
programas de pastoral juvenil no Brasil. Em 2012, a coleta conseguiu financiar 417 projetos, com um
total de 6,5 milhões de dólares. O vice-comitê para a América Latina destinou verbas também à
reconstrução de igrejas e estruturas religiosas danificadas por calamidades naturais, como os terremotos
no Haiti e no Chile, em 2010, e o recente furacão Sandy que, além dos EUA, atravessou novamente
Haiti e Cuba.
3986. Santuário Nacional acolhe Encontro Nacional da Renovação Carismática Católica - De 24 a 27
de janeiro de 2013, cerca de cinco mil pessoas participam de mais um Encontro Nacional da
Renovação Carismática Católica, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. O movimento
está construindo sua sede na cidade de Canas (SP) mas, embora com as obras avançadas, ainda não
oferece as condições necessárias para abrigar os participantes do evento. O tema do Encontro de 2013
é “Essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé”. Lideranças de diversos grupos de oração de todo o
Brasil estarão presentes. O encontro consta de palestras, discussões, orações e muita música. A
Renovação Carismática Católica (também chamada "RCC") é um movimento da Igreja Católica surgido
nos Estados Unidos em meados da década de 1960, pela influência da Renovação Carismática
episcopal, porém mantendo os dogmas do catolicismo romano. Sua prática baseia-se na experiência
pessoal com Deus, especialmente pela força do Espírito Santo e de seus dons.

