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10782. Evangelho de 6ª feira (23-12-2016) - Antífona: Ó Deus Conosco! - S. João Câncio - Ml 3, 14.23-24; Sl 24; Lc 1, 57-66 - Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os
vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e
alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai,
Zacarias. A mãe porém disse: “Não! Ele vai chamar-se João”. Os outros disseram: “Não existe nenhum
parente teu com esse nome!” Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino
se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: “João é o seu nome”. No mesmo instante, a
boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos
ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que
ouviam a notícia, ficavam pensando: “O que virá a ser este menino?” De fato, a mão do Senhor estava
com ele.
Recadinho: - Você procura falar das coisas de Deus sempre que pode? - Lembremo-nos sempre de que
é mais fácil falar do que fazer! - É fácil ser “homem de Deus” no coração do mundo? - Evangelizar é...
ser presença atuante de Deus no contexto de nossa vida! - Como realizar isso? - Reconhece que tem
muita coisa a aprender na vida?
10783. Papa nomeia Barbara Jatta Diretora dos Museus Vaticanos - A partir de 1º de janeiro de 2017,
os Museus Vaticanos terão nova direção. Trata-se da Dra Barbara Jatta, até agora Vice-Diretora,
nomeada no dia 20 de dezembro de 2016 pelo Papa Francisco. Ela substituirá o historiador de arte
italiano, Antonio Paolucci. Nascida em Roma, em 6 de outubro de 1962, formou-se em Letras na
Universidade “La Sapienza” de Roma, em 1986. No ano sucessivo obteve o Diploma de Arquivista na
Escola Vaticana de Paleografia, Diplomática e Arquivística. Em 1991 especializou-se em História da
Arte na Escola de Especialização da Universidade de Estudos de Roma, passando a lecionar História da
Gráfica e das Técnicas de Incisão, publicar artigos, ensaios e catálogos de mostras especializadas. Desde
1994 é a Docente Encarregada pelo ensino de “História das Artes Gráficas” na Universidade de
Nápoles, Instituto Irmã Úrsula Benincasa, no âmbito do Curso de Bacharelado em Letras, com ênfase
em Conservação dos Bens Culturais.
Tendo entrado na Biblioteca Vaticana em 1996, foi responsável pelo Escritório de Impressões até sua
nomeação, em 2010, para Curadora da Gráfica do Departamentos de Impressões. Em junho de 2016
foi transferida da Biblioteca Apostólica Vaticana à Direção dos Museus Vaticanos, com o cargo de
Vice-Diretora.
10784. Berlim: abalado, Cardeal Marx pede união de todos - O Presidente da Conferência dos bispos
alemães, Cardeal Reinhard Marx, emitiu uma declaração em que condena o ataque do dia 19 de
dezembro de 2016, em Berlim: “As notícias sobre o atentado me abalaram profundamente. A violência
no mercado de Natal é o contrário do que os visitantes desejavam. A minha solidariedade vai às famílias
dos mortos e dos feridos. Rezarei por todos. Neste momento difícil para a cidade de Berlim e para o
nosso país, é importante permanecer unidos como sociedade e estarmos juntos”.
O atentado na Praça Breitscheid, no bairro de Charlottenburg, atingiu uma das mais famosas feiras
natalinas de toda a Alemanha. As imagens e a dinâmica do ataque, quando um caminhão com faróis
apagados atropelou os bancos da feira e a multidão, causando a morte de doze pessoas e o ferimento de
cerca de 20, chamam à nossa memória o massacre ocorrido na praia de Nice, na França, em 14 de julho
de 2016, praticado com o mesmo método terrorista do caminhão conduzido deliberadamente em
velocidade em uma área reservada a pedestres.
10785. Com a força do Natal, levemos a alegria! - “Apesar de toda a dor e a tragédia que estamos
assistindo na Síria, seja em Damasco, como em Homs ou em Aleppo, a comunidade cristã na Síria se
prepara à alegria do Natal, hoje mais do que nunca. Estamos vivendo um momento de grande desafio e
é preciso usar a força do Natal para levar alegria para quem se encontra na tristeza e na dor, para quem
perdeu a esperança e percebe não ter mais um futuro!” (Patriarca de Antioquia e de todo o Oriente da
Igreja greco-católica, Gregório III Laham, Natal 2016)

