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6807. Evangelho de 6ª feira 05-12-2014) - Is 29, 17-24; Sl 26; Mt 9, 27-31 - Partindo Jesus, dois cegos o
seguiram, gritando: “Tem piedade de nós, filho de Davi!” Quando Jesus entrou em casa, os cegos se
aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: “Vós acreditais que eu posso fazer isso?” Eles
responderam: “Sim, Senhor”. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: “Faça-se conforme a vossa
fé”. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: “Tomai cuidado para que ninguém
fique sabendo”. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região.
Recadinho: - Você vê Deu presente sempre em sua vida? - E nos momentos difíceis? - Lembra-se de
buscar forças em Deus ou é daqueles que se deixam levar pelo desespero? - Procura pedir perdão a
Deus por suas falhas? - Você acredita que apesar das dificuldades e principalmente nelas, Deus está a
seu lado?
6808. O Espírito Santo cria a unidade - “O Espírito Santo é a alma da Igreja porque Ele dá a vida,
suscita os diferentes carismas que enriquecem o Povo de Deus e, sobretudo, cria a unidade entre os que
creem: de muitos, faz um só corpo, o corpo de Cristo. E quando se reza, é o Espírito que inspira a
oração no coração. Quando rompemos o cerco do nosso egoísmo, saímos de nós mesmos e nos
aproximamos de outros para encontrá-los, escutá-los e ajudá-los. E foi porque o Espírito de Deus nos
impulsionou. Assim, quando descobrimos uma estranha capacidade de perdoar, de amar a quem não
nos quer bem, foi o Espírito que nos impulsionou.
Às vezes isto parece criar desordem, mas na realidade, sob sua guia, é uma imensa riqueza, porque o
Espírito Santo é o Espírito da unidade, que não significa uniformidade. Só o Espírito Santo pode
suscitar a diversidade, a multiplicidade e, ao mesmo tempo, produzir unidade”. (Papa Francisco, na
Catedral católica do Espírito Santo, na cidade de Istambul, na Turquia, em 29/novembro/2014)
6809. Vida consagrada - Três objetivos na realização da vocação - “Há três objetivos na realização da
própria vocação. Entre eles, “olhar o passado com gratidão”, para ter viva a própria identidade, sem
fechar os olhos às incoerências, fruto das debilidades humanas e possivelmente também ao
esquecimento de alguns aspectos essenciais do carisma”. O segundo objetivo é “viver o presente com
paixão” e viver “o Evangelho em plenitude e com espírito de comunhão”.
O terceiro objetivo está no “abraçar o futuro com esperança, sem desanimar diante de tantas
dificuldades que se encontram na vida consagrada, a partir da crise vocacional”. (Papa Francisco, em
sua carta aos consagrados, inspirando-se na Exortação “Vida Consagrada” que S. João Paulo II
publicou em 1996).
6810. O Ano da Vida Consagrada - Para o Papa Francisco, (em sua carta aos consagrados, inspirandose na Exortação “Vida Consagrada” que S. João Paulo II publicou em 1996), o Ano da Vida
Consagrada é uma ocasião propícia para que haja uma “estrita colaboração entre as diferentes
comunidades” na “acolhida dos refugiados, na proximidade aos pobres, no anúncio do Evangelho, e na
iniciação à vida de oração”. Na carta o Papa tem também palavras para os leigos que, junto aos
consagrados “compartilham ideais, espírito e missão”.
Por outro lado, o Papa pede aos bispos que estejam dispostos a “promover nas respectivas
comunidades” os “distintos carismas, sustentando, animando e ajudando no discernimento para assim
fazer resplandecer a beleza e a santidade da vida consagrada na Igreja”. (O ano da Vida Consagrada vai
de 30 de novembro de 2014, a 02 de fevereiro de 2016 e, para melhor celebrá-lo, o Papa Francisco
divulgou uma carta aos consagrados).
6811. Movimento no Santuário Nacional de 24 a 30/novembro/2014 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 24 a 30 de novembro/2014
circularam pelo Santuário 294.630 visitantes. No sábado, 29 de novembro, o Santuário recebeu 106.105
pessoas e, no domingo, 30 de novembro, o número foi de 148.091 peregrinos. De segunda a sexta-feira,
o número de visitantes foi de 40.434. A previsão para o próximo fim de semana é a cidade receber
79.228 visitantes no sábado, dia 06 de dezembro/2014, e 104.201 no domingo, dia 07 de dezembro.

