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11647. Evangelho de 2ª feira (31-07-2017) - Sto. Inácio de Loyola - Ex 32, 15-24.30-34; Sl 105; Mt 13,
31-35 - Jesus contou outra parábola: “O Reino dos Céus é como uma semente de mostarda que um
homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce,
fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem
ninhos em seus ramos”. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola: “O Reino dos Céus é como
fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado”.
Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir
o que foi dito pelo profeta: “Abrirei a boca para falar em parábolas; vou proclamar coisas escondidas
desde a criação do mundo”.
Recadinho: - Dou-me conta de que Jesus faz uso de parábolas para tocar nosso coração? - Semente de
mostarda e fermento! O que me inspiram? Que lição posso tirar hoje? - Diante delas me vejo como
sou, qual é a realidade de minha vida? - Tenho algo a melhorar em meu comportamento... em meus
pensamentos... em minhas ações? - Agradeçamos a Deus que nos inspira atitudes de amor para com
nosso próximo, como o fermento na massa.
11648. Revista de Aparecida - Julho/2017 - Com 58 páginas, edição de 820.000 exemplares, trouxe uma
página de encarte, carta do Arcebispo de Aparecida (SP), lembrando de modo especial aos membros da
Campanha dos Devotos da 8º Romaria, que se realizou no dia 08 de julho/2017.
O título de capa é “... construindo gente!”. As matérias tratam principalmente das celebrações de julho,
como a Campanha dos Devotos, completando 18 anos. Abordam o mesmo tema: “Uma Família para
cuidar da Casa da Mãe”, “Uma família que celebra a Alegria!”, “A alegria de evangelizar!”, o Papa
Francisco. Seguem as matérias: “Quem não gosta de ganhar presente?”; “Senhora Aparecida: Das águas
à ação libertadora”; “A mensagem de Aparecida hoje”; “XI Congresso Mariológico”, de 09 12 de
agosto/2017, em Aparecida (SP); “Manter a obra missionária”, sobre o significado de Aparecida;
“Reconciliados no amor”, sobre Liturgia; “A Providência que nos faz Previdentes”, reflexão sobre a
Providência Divina e nossas atitudes que nos levam a ser previdentes; “Deus nos ajude nesta batalha”
aborda o problema do combate às drogas; “É tempo de agradecer, celebrar e sonhar!” se refere às boas
obras que em favor dos romeiros têm sido criadas ou renovadas no Santuário Nacional. “Não existe
cristão sem alegria!” traz uma mensagem do Papa Francisco.
Seguem ainda: “Terço de Lourdes”, que começou a ser transmitido pela TV Aparecida no dia 02 de
julho/2017. Será transmitido aos domingos às 16hs e reprisado aos sábados às 7hs.
Finalizando: Imagem Peregrina de N. Sra. Aparecida a Recife, uma página sobre Internet; vida santa,
em torno do P. Vítor Coelho de Almeida; espaço vocacional, Terço dos Homens; álbum de família,
casais em destaque, representantes da Campanha dos Devotos, espaço do leitor, histórias de fé, receita
culinária, devotos falecidos, encerrando com reflexão diária do Evangelho do mês.
11649. Revista Jovens de Maria - Julho/2017 - Revista do Santuário Nacional, de 26 páginas, dedicada
aos jovens. Tiragem de 30.000 exemplares, tem como título de capa “Ousadia!”, que é também tema de
matéria nas páginas internas. É um convite a assumir a vida cristã! Há matéria sobre os Sacramentais, os
avós, organizar o tempo, fazer amigos, como descobrir o melhor caminho a seguir, cão peregrino e seus
ensinamentos, consumismo e felicidade. Não dispensam comentários sobre os pais. Três páginas em
desenhos falam sobre ir em Missão. Trata ainda do sacerdócio, concluindo com teste e espaço para os
jovens escreverem e colocando fotos.
11650. Revista Devotos Mirins - Julho/2017 - Com 32 páginas em formato gibi e edição de 126.000
exemplares, é também da Campanha dos Devotos, do Santuário Nacional. Para o público infantil,
trouxe como tema de capa “Aventura no Zoo”, que é também uma historinha em quadrinhos de sete
páginas e outra de 4 páginas intitulada “Respeitar os mais velhos”. Seguem: duas páginas em
quadrinhos sobre catequese. Em quadrinhos: “Quem foi inventado primeiro? O sorvete ou a
geladeira?!” encerrando com testes, passatempos, correio do Tijolinho, espaço para desenhar e escrever,
fotos de crianças, “Coroando a Mãezinha”.

