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3993. Evangelho de terça-feira (29-01-2013) - Hb 10, 1-10; Sl 39; Mc 3, 31-35 - Naquele tempo,
chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma
multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua
procura”. Ele respondeu: “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?” E olhando para os que
estavam sentados ao seu redor, disse: “Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de
Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.
Recadinho: - Que lugar ocupou Maria na vida de Jesus? E que lugar reservo a ela em meu coração? Procuro fazer a vontade de Deus para ser verdadeiro irmão, seguidor do Evangelho de Cristo? - Tenho
condições de fazer alguma coisa para atrair outras pessoas para a prática religiosa? - Lembro-me de que
o testemunho pessoal está acima de tudo? Sou discípulo missionário?
3994. Cuba: Igreja recupera propriedades ocupadas desde os anos 60 - O Conselho de Administração
Provincial de Granma concordou em entregar à Diocese do Santíssimo Salvador, de BayamoManzanillo, no sudeste da Ilha de Cuba, um antigo colégio, uma capela e dois terrenos para a
construção de 2 templos na diocese. A notícia, referida no site da Conferência dos Bispos Católicos de
Cuba, informa que o Acordo 454\2012, de 19 de dezembro de 2012, estabelece a restituição, numa
primeira etapa, do local atualmente ocupado pela Escola Elementar Manuel Ascuunde Domenech. Ali,
no século XVI, se encontrava a Igreja de Nossa Senhora dos Anjos e o Convento de São Francisco e
posteriormente o Colégio da Divina Pastora, até maio de 1961. A capela, que será restituída, havia sido
construída nos anos 50 e dedicada a São Tarcísio. Segundo o acordo, em um dos terrenos será
construída uma capela, enquanto no outro será reconstruída a igreja do município Rio Cauto, no
mesmo local onde existia no passado.
3995. China: iniciativa do Ano da Fé - Pequim, janeiro de 2013: Cada paroquiano se empenhe a doar
duas cópias da Bíblia ao mês durante o Ano da Fé, a serem destinadas aos não-cristãos: esta é a
iniciativa da Paróquia da Medalha Milagrosa (conhecida como a igreja do oeste da cidade) de Pequim,
para viver o Ano da Fé. Durante a noite de Natal, as primeiras 700 cópias da Bíblia doadas pelos
paroquianos já chegaram até às mãos dos destinatários, com o boletim paroquial sobre a evangelização
e outro material missionário. A resposta já chegou: muitos se inscreveram no curso de catecismo. O
dom da Bíblia aos não-cristãos faz parte das iniciativas paroquiais que durarão todo o Ano da Fé. A
paróquia organizou também o concerto "Luz da Fé" para a promoção vocacional para os primeiros
cem dias do Ano da Fé. Com 200 dias, perto da Páscoa, o tema principal será a promoção da vida
consagrada pelas irmãs. O terceiro evento dirá respeito à vida paroquial e a intenção é celebrá-lo com as
outras paróquias". A paróquia, que foi construída em 1723, por P. Teodoricus Pedrini (1670-1746), um
missionário lazarista, é dedicada à Medalha Milagrosa, que se festeja em 16 de julho.
3996. Hong Kong: Campanha da Quaresma 2013 - “Faith grows in Love”, a Fé cresce no amor, é o
tema da Campanha da Quaresma 2013, da Diocese de Hong Kong. A Comissão preparatória indicou
um tema específico para cada semana da Quaresma: “procurar a justificação através da Fé”; “Ter fé nas
promessas de Deus”; “Arrepender-se e retornar à bondade”; “Preocupados em construir a
solidariedade”; “Perseguir uma vida virtuosa”. Como a cada ano, a Comissão terá uma coletiva de
imprensa para apresentar a Campanha, dirigida a professores de escolas católicas, voluntários e agentes
pastorais. A Comissão também colocará à disposição o material quaresmal (pôsteres, impressos,
envelopes para a angariação de ofertas...) para a animação em paróquias, escolas e centros de serviço
social. Segundo informa o Kung Kao Po, noticiário semanal da Diocese de Hong Kong, a Comissão
para a Campanha Quaresmal da Igreja católica publicou um boletim sobre as coletas de 2012, quando o
tema abordado foi “Serviço: sinal da Caridade”: um total de 6.560.000 dólares de Hong Kong, 2% a
mais do que o ano precedente. Estas ofertas foram distribuídas a 17 paróquias, 34 escolas católicas, a 6
associações caritativas e à Associação Estudantil para difundir o espírito quaresmal. Uma parte das
ofertas foi também destinada às emergências locais e do exterior, e para as viagens e alojamento dos
sacerdotes do continente que estudam em Hong Kong.

