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10777. Evangelho de 5ª feira (22-12-2016) - Antífona: Ó Rei dos Povos! - 1Sm 1, 24-28; 1Sm 2, 1-8; Lc
1, 46-56 - Naquele tempo, Maria disse: “A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra
em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me
chamarão bem-aventurada, porque o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é
santo, e sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os que o temem. Ele mostrou a
força de seu braço: dispersou os soberbos de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os
humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo,
lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua
descendência, para sempre”. Maria ficou três meses com Isabel; depois voltou para casa.
Recadinho: - Pense um pouco nas maravilhas que Deus realiza em sua vida. - São muitas? - Agradeça a
Deus. Maria sabe ser grata a Deus que realiza maravilhas. - Temos sempre um coração agradecido? Agradecemos os benefícios que recebemos de nosso próximo? - Você se alegra com as conquistas e
realizações do próximo?
10778. Nota de falecimento - P. Renato Savassa - O Missionário Redentorista P. Renato Savassa,
nascido em 1953, em Tietê (SP), faleceu no dia 17 de Dezembro de 2016. Tinha 63 anos, 37 anos de
consagração religiosa e 33 anos de sacerdote. P. Renato foi hospitalizado no dia 11 de dezembro de
2016, em São Paulo (SP). Foi sepultado na cidade de Tietê (SP), sua terra natal.
P. Renato iniciou suas atividades sacerdotais trabalhando no atendimento aos romeiros, no Santuário de
Aparecida (SP), entre 1983 e 1984. Em 1985, foi designado para integrar a equipe das Missões
Populares do Estado de São Paulo. Nas missões fez parte do Conselho Missionário e coordenou muitas
missões. Em 2015, foi designado como Vigário Paroquial da Paróquia São Geraldo Majela, em
Sorocaba (SP) onde estava até agora. P. Renato era muito expansivo, dinâmico, brincalhão,
extremamente serviçal e disponível.
10779. Concerto beneficente arrecadou mais de 1,5 milhões de euros - O concerto beneficente
realizado na noite de 17 de dezembro de 2016, na Sala Paulo VI, no Vaticano, arrecadou mais de 1,5
milhões de euros. Tendo como protagonista o cantor e compositor italiano Claudio Baglione, o show
foi idealizado por ocasião dos 200 anos da Gendarmaria Vaticana com o objetivo de arrecadar fundos
para a construção de um hospital pediátrico em Bangui, na República Centro-Africana, e para ajudar as
vítimas dos terremotos no centro da Itália. “Um sucesso estrondoso, que demonstra que a cultura da
indiferença pode ser vencida e que, mesmo que às vezes não pareça, os corações de carne são muito
mais do que os corações de pedra”, afirmou Baglione, ao comentar o montante arrecadado entre
doações, telefonemas solidários e ofertas variadas.
Para a ocasião, o Papa Francisco gravou uma videomensagem agradecendo aos promotores, aos artistas
e ao público que aderiu a esta iniciativa, definindo-os “artesãos de misericórdia”. “Como disse em
outras ocasiões, as obras de misericórdia são modeladas por mãos e corações de homens e mulheres”,
afirmou o Papa, citando a Carta Apostólica “A Miséria e a Misericórdia” (“Misericordia et misera”),
publicada no encerramento do Ano Jubilar.
10780. O concerto de Claudio Baglione - Baglione em “Avrai” apresentou-se com uma orquestra
sinfônica de 70 elementos, com o seu grupo de 10, entre músicos e vocalistas, e com o Coral Giuseppe
Verdi, de Roma, formado por mais de 60 vozes. As músicas foram intercaladas com testemunhos e a
presença de diversos artistas que deram voz às palavras com as quais o Papa Francisco convida a refletir
sobre os caminhos da humanidade. O concerto foi transmitido em Mundovisão pela Rai Itália e
emissoras católicas ligadas e via rádio, ao vivo, em rede unificada pela Rádio Vaticano e Rádio Zeta.
10781. Povo haitiano tem sede de autêntica renovação - “Que este Natal seja para todos os haitianos
uma fonte inexorável de alegria, paz e amor”, é o que expressam os bispos do Haiti em mensagem
natalina e para o Ano Novo de 2017, difundida ao término da 123ª Assembleia planária da Conferência
dos bispos.

