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10772. Evangelho de 4ª feira (21-12-2016) - Antífona: Ó Oriente! - S. Pedro Canísio - Ct 2, 8-14 (ou Sf
3, 14-18ª); Sl 32; Lc 1, 39-45 - Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se,
apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando
Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
Com um grande grito, exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!”
Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos
meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. “Bem-aventurada aquela que acreditou, porque
será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”.
Recadinho: - Isabel se alegra com a presença de Maria. Sua presença é sempre alegria? - Sabe ter
atitudes de bondade, alegria e paz? - Lembra-se de que o coração é nosso e por isso pode sofrer, mas
nosso olhar é dos outros e tem que transmitir paz? - Você é feliz? - O que lhe faz sentir-se feliz?
10773. Movimento no Santuário Nacional de 12 a 18/dezembro/2016 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 12 a 18/dezembro/2016
circularam pelo Santuário 330.988 visitantes. No sábado, 17 de dezembro/2016, o Santuário recebeu
127.747 pessoas e, no domingo, dia 18 de dezembro/2016, o número foi de 151.030 peregrinos. De
segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 52.211. A previsão do Santuário para o próximo fim
de semana é o Santuário receber 77.196 visitantes no sábado, dia 24 de dezembro/2016, e 23.811 no
domingo, dia 25 de dezembro/2016, Natal.
10774. Da Direção - Ainda bem que vivemos este ano o Ano da Misericórdia! E então, nossos espíritos
estão mais ou menos preparados para aceitar desculpas que, como sabemos, só têm valor se caminham
junto com certa mudança de vida. Como é do conhecimento de nossos Leitores, pela segunda vez o
Santuário Nacional está divulgando uma Novena de Natal própria, voltada para o espírito natalino
ligado à grande mensagem que o Santuário traz para todos nós. E nós, do Grupo Vivências, entramos
em campo para apresentar um PPS e um vídeo no You Tube para dar oportunidade de um número
muito grande de pessoas terem a possibilidade de, com este material chegando a seus computadores,
melhor vivenciar a grande data comemorada pelo mundo cristão, o Natal.
Estamos vivenciando esta Novena. E, neste ano, com uma motivação muito especial, no contexto de
um ano todo voltado para a comemoração dos 300 anos do encontro da Imagem de Nossa Padroeira,
Nossa Senhora Aparecida.
E aqui vem nosso pedido de desculpas, ligado à nossa promessa de estarmos mais atentos com nossos
compromissos! Nossa novena e nosso vídeo são enviados por e-mail e disponibilizados na Internet.
Sábado e domingo, porém, o envio por e-mail não aconteceu por falha de comunicação entre dois de
nossos departamentos. Estava tudo na internet, disponível. Mas não tivemos meios de accionar a
divulgação maior que fazemos todos os dias. Jeremias, de Jaboticabal (SP), nos enviou e-mail
perguntando “cadê aa novena do 2º e 3º dias!” Não apareceram no computador dele! Explicamos a ele
o problema havido. Ele, muito esperto, disse-nos: “Sem a minha noveninha do dia, eu rezei a do dia
anterior mesmo, pois eu amo muito Nossa Senhora Aparecida, não podia perder a novena!” Era dever
nosso explicar e pedir escusas a todos, com a promessa de estarmos mais atentos para o futuro.
10775. Natal - “Pode parecer uma lógica de perdedor, sobretudo hoje, com a mentalidade de aparecer
que exige resultados imediatos, sucesso, visibilidade. Ao invés disto, pensem em Jesus: a maior parte da
sua vida sobre esta terra passou no escondimento. Cresceu na sua família, sem pressa, aprendendo a
cada dia, trabalhando e compartilhando alegrias e dores dos seus. O Natal nos diz que Deus não se fez
forte e poderoso, mas frágil e fraco, como uma criança”. (Papa Francisco, 15/dezembro/2016)
10776. Feliz porque acreditou! - As palavras “Feliz aquela que acreditou”, dirigidas à prima grávida
indicavam que “Deus nos visitou nas entranhas de uma mulher. Aquela cena simboliza todo o
dinamismo da visita de Deus. “E Maria é “ícone” do discípulo que sabe acompanhar e encorajar nossa
fé e nossa esperança nas várias etapas de nossa vida!” (Papa Francisco, 12/outubro/2016)

