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10754. Evangelho de 6ª feira (16-12-2016) - Is 56, 1-3a.6-8; Sl 66; Jo 5, 33-36 - Jesus disse aos judeus:
“Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do
testemunho de um ser humano. Mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava
acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um
testemunho maior que o de João: as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão
testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou”.
Recadinho: - Nossa presença é um testemunho de Deus ou de nossa vaidade pessoal? - Procuramos
fazer nossa parte sendo luz para o próximo? - Ou em vez de anunciar Jesus anunciamos a nós mesmos?
- João Batista deu seu testemunho anunciando Jesus, a luz do mundo. - Ajudamos a iluminar os
caminhos de nossos irmãos? - Como?
10755. Movimento no Santuário Nacional de 05 a 11/dezembro/2016 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 05 a 11/dezembro/2016
circularam pelo Santuário 347.179 visitantes. No sábado, 10 de dezembro/2016, o Santuário recebeu
124.791 pessoas e, no domingo, dia 11 de dezembro/2016, o número foi de 165.481 peregrinos. De
segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 56.907. A previsão do Santuário para o próximo fim
de semana é o Santuário receber 112.259 visitantes no sábado, dia 17 de dezembro/2016, e 143.218 no
domingo, dia 18 de dezembro/2016.
10756. Patrão deixa empregados em lágrimas ao conceder-lhes feriado no Natal - O “Boxing Day”
corresponde ao dia 26 de dezembro que, em tempos passados, muitos patrões ofereciam aos seus
funcionários para que estes pudessem usufruir de algum tempo com os seus familiares nesta época
festiva. Contudo com o aumento do consumismo, e com a chegada dos saldos no dia logo após o
Natal, muitos patrões aboliram este dia, uma vez que se tornou num dos dias em que mais compras e
trocas comerciais se realizam. No Reino Unido, um patrão decidiu fazer voltar a tradição. O dono da
Joalharia Wongs decidiu gravar o anúncio que foi depois transmitido aos seus trabalhadores. Estes
ficaram em êxtase, tendo muitos chorado de alegria. Uma das funcionárias revelou que após muitos
anos pode finalmente visitar a sua família na sua terra natal e viver esta época de forma especial.
10757. Adoremos a Bondade de Deus feita carne - “O presépio mostra-nos o “sinal” que Deus nos
deu: “um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura” (Lc 2, 12). Como fizeram os pastores
de Belém, vamos também nós ver este sinal, este acontecimento que, em cada ano, se renova na Igreja.
O Natal é um acontecimento que se renova em cada família, em cada paróquia, em cada comunidade
que acolhe o amor de Deus encarnado em Jesus Cristo. Como Maria, a Igreja mostra a todos o “sinal”
de Deus: o Menino que Ela trouxe no seu ventre e deu à luz, mas que é Filho do Altíssimo, porque “é
obra do Espírito Santo” (Mt 1, 20). Ele é o Salvador, porque é o Cordeiro de Deus que toma sobre Si o
pecado do mundo (cf. Jo 1, 29). Juntamente com os pastores, prostremo-nos diante do Cordeiro,
adoremos a Bondade de Deus feita carne e deixemos que as lágrimas de arrependimento inundem os
nossos olhos e lavem o nosso coração”. (Papa Francisco, Natal/2015)
10758. Francisco abençoou os “Meninos Jesus” - No dia 11 de Dezembro de 2016 o Papa saudou
várias crianças e adolescentes de Roma que foram à Praça São Pedro para a tradicional bênção dos
“bambinelli”, imagens do menino Jesus, que depois são colocadas nos presépios das casas romanas e de
outras cidades que também vão com suas imagens a Roma. “Queridas crianças, quando vocês rezarem
diante de seu presépio, com seus pais, peçam ao Menino Jesus para que ajude todos nós a amar a Deus
e ao próximo. O Senhor que sempre vem e bate à nossa porta, bate em nosso coração, para vir
próximo a nós”, disse o Papa às crianças.
Antes do Ângelus, as crianças participaram da celebração eucarística na Basílica de São Pedro junto
com seus catequistas e animadores, na Basílica de São Pedro, presidida pelo Cardeal Ângelo
Comastri. Esta iniciativa se realiza anualmente no 3º Domingo do Advento, duas semanas antes do
Natal, promovida pelas escolas católicas e oratórios das paróquias romanas.

