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6812. Evangelho de sábado (06-12-2014) - S. Nicolau - Is 30, 19-21. 23-26; Sl 146; Mt 9, 35 - 10, 1.6-8 Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do
Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas,
porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos:
“A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao dono da messe que envie
trabalhadores para a sua colheita!” E, chamando os seus doze discípulos deu-lhes poder para
expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as
seguintes recomendações: Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho,
anunciai: “O Reino dos Céus está próximo”. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os
leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar!
Recadinho: - Como é seu espírito de generosidade para com o próximo? - Não precisa realizar milagres,
mas... sua bondade é notada pelos outros? - Sua presença é a presença de quem tem Deus no coração? O que faz pela Igreja? Dê algum exemplo de testemunho pessoal.
6813. Terceira Guerra Mundial em fragmentos! - “Estou convencido de que estamos vivendo uma
Terceira Guerra Mundial em fragmentos, em capítulos, em toda parte! Detrás disto há inimizades,
problemas políticos, problemas econômicos, para salvar este sistema no qual o deus dinheiro e não a
pessoa humana é o centro! E detrás também há interesses comerciais: o tráfico de armas é terrível, é um
dos negócios mais fortes nestes momentos!” (Papa Francisco, no diálogo com os jornalistas no voo de
regresso de Istambul a Roma, 30/novembro/2014)
6814. Comunidade Canção Nova inaugurou Santuário do Pai das Misericórdias - No dia 05 de
dezembro de 2014, houve a cerimônia de “Dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias", em
Cachoeira Paulista (SP), presidida pelo bispo da diocese de Lorena, Dom João Inácio Müller, durante o
"Hosana Brasil”, promovido pela Comunidade Canção Nova e que reuniu nos três dias cerca de 150
mil pessoas, ocasião em que foram celebrados também os 50 anos de sacerdócio do fundador da
Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib.
O Santuário Pai das Misericórdias tem o formato de uma mão, fazendo alusão ao cuidado e ao auxílio
de Deus para com seus filhos. A nova igreja, que pode ser vista da Rodovia Presidente Dutra, tem área
construída de 7.546,65 m² e capacidade para acolher 5.189 pessoas. A pedra fundamental foi lançada
em 2007, durante o evento “Hosana Brasil” e as obras tiveram início em julho de 2008. Na capela do
Santíssimo Sacramento estará disponível para a veneração dos fiéis um relicário com uma gota de
sangue de S. João Paulo II, que foi enviado pelo Vaticano à Comunidade Canção Nova. No Santuário
haverá também uma réplica em pó de mármore com resina da imagem de Nossa Senhora da Piedade
(Pietá), uma das obras de arte mais famosas no Ocidente, feita pelo artista renascentista Michelangelo,
que se encontra na Basílica de São Pedro, em Roma. A réplica tem 27m de altura e 730m². No
Santuário está sendo inaugurado também um mosaico do Pai das Misericórdias, que reproduz a
Parábola do Filho Pródigo (Lc 15, 11-32) e reveste a parede de fundo do presbitério. O projeto de
criação foi idealizado por irmã Patrícia Silva, da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria
Imaculada, em São José dos Campos (SP), e retrata o acolhimento de Deus Pai, que ama a todos os
filhos sem distinção e sem olhar para os erros cometidos. A confecção do mosaico foi feita por
mulheres que participam das “Comunidades de Aprendizagem” do Projeto Âncora, uma Associação
Civil de Assistência Social de Cotia (SP), que atua na formação de crianças e adolescentes da região,
além de estender à comunidade local oportunidades de aprendizado, como a “Escola de mosaico”.
6815. Ano da Paz contra a violência - No dia 30 de novembro de 2014, I Domingo do Advento,
promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, teve início em todo o Brasil o Ano da Paz
que se encerrará no Natal de 2015. “Está na hora de a sociedade brasileira dar passos no sentido de
buscar uma harmonia maior no relacionamento humano. Os nossos relacionamentos estão muito
degastados”, ressaltou o arcebispo de São Luís (MA) e Vice-Presidente da Conferência dos Bispos do
Brasil, Dom José Belisário da Silva.

