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1782. Evangelho de quarta-feira (24-08-2011) - S. Bartolomeu - 1ª leit Ap 21, 9b-14; Sl 144, 10-13ab.1718; Jo 1, 45-51 - Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: “Encontramos aquele de quem escreveram
Moisés, na Lei, e os Profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José”. Respondeu Natanael: “De Nazaré
pode sair alguma coisa boa?” Disse-lhe Filipe: “Vem e vê”. Jesus viu Natanael que lhe vinha ao
encontro e disse, referindo-se a ele: “Eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade”.
Perguntou-lhe Natanael: “De onde me conheces?” Respondeu-lhe Jesus: “Antes que Filipe te
chamasse, eu te vi debaixo da figueira”. “Rabi - exclamou Natanael - Tu és o Filho de Deus, tu és o
rei de Israel!” Jesus respondeu-lhe: “Tu crês porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Verás
coisas maiores do que estas”. E acrescentou: “Na verdade, na verdade vos digo: vereis o céu aberto e
os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem”.
Recadinho: - Você honra sua pátria e sua família? - De quem uma família se envergonha? - A sociedade
tem tendência a julgar as qualidades de uma pessoa somente por causa de sua origem? - Sua família
sente-se feliz por você se um membro dela? - Você procura aprender também da sabedoria dos simples
e dos idosos?
1783. Movimento no Santuário Nacional - Conforme dados estatísticos fornecidos pelo Santuário
Nacional de Aparecida, nos dias da semana de 15 a 19 de agosto/11, circularam pelo Santuário 31.039
visitantes. No sábado, 20, visitaram o Santuário 75.479 pessoas e, no domingo, 21, o número foi de
143.711 peregrinos. A previsão para o próximo fim de semana é o Santuário Nacional receber 63.656
pessoas no sábado, dia 27 de agosto; e 143.711 no domingo, dia 28 de agosto.
1784. Irmandades de S. Benedito - A romaria do Conselho Nacional das Irmandades de São Benedito
do Brasil participou da Missa das 8h, no Santuário Nacional, no dia 21 de agosto/11. A romaria é
organizada a cada dois anos. A deste ano, com 500 pessoas, tinha como lema: “Enviados para anunciar
o evangelho do Reino da Vida”. O lema servirá de tema para reflexão nos encontros de missões
permanentes que são promovidos pela Irmandade. O Conselho das Irmandades já promoveu dezesseis
encontros nacionais e três romarias ao Santuário Nacional, procurando manter a unidade e tradições
das Irmandades, promovendo a devoção a S. Benedito e a evangelização de seus membros. Há também
a preocupação de incentivar uma participação mais ativa em suas paróquias e se integrarem nos
movimentos pastorais da Igreja.
1785. Comunicações na Jornada da Juventude - A 26ª edição da Jornada Mundial da Juventude de
Madri contou com cerca de 5000 jornalistas de mais de 4 mil órgãos de informação, que tiveram um
espaço especial de trabalho no “Centro Internacional”, localizado no Palácio de Congressos da capital
espanhola. Foram credenciadas 434 agências, 708 jornais, 304 revistas, 366 órgãos digitais, 2177
televisões, 72 produtoras e 697 rádios. Os momentos principais da Jornada, como as cerimônias
presididas pelo papa, foram transmitidos ao vivo para mais de 30 países, sem contar com as “cadeias
globais”, chegando a centenas de milhões de pessoas.
1786. Povo jovem reunido em Deus - “Fiquei extremamente surpreso ao ver a unidade dos jovens
participantes da Jornada Mundial da Juventude em Madri e pelo fato que se compreende bem que este
grupo de pessoas não se reuniu por acaso, mas é um povo que se reuniu ao redor de Cristo. Creio que a
insistência do papa em centralizar a vida, as escolhas, tudo, na relação pessoal com Cristo, na pessoa de
Cristo, seja o aspecto mais decisivo que os jovens levam para casa. Acho também que disso depende a
força e a capacidade de testemunho que estes jovens podem ter. É preciso considerar que a Igreja
Católica na Rússia, e assim, a maioria dos jovens que nos seguem, não são um número tão elevado.
Impressionou-me que mais de dois mil jovens russos se inscreveram para participar da Jornada: para
nós, é um número muito alto!”. (Arcebispo Dom Paolo Pezzi, de Moscou, Rússia).
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