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3753. Evangelho de quarta-feira (05-12-2012) - Is 25, 6-10a; Sl 22, 1-6; Mt 15, 29-37 - Jesus foi para as
margens do mar da Galileia, subiu a montanha, e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se
dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e muitos outros doentes. Então os colocaram aos
pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou admirado, quando viu os mudos falando, os aleijados sendo
curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus
discípulos e disse: “Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo, e nada tem
para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho”. Os
discípulos disseram: “Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão?”
Jesus perguntou: “Quantos pães tendes?” Eles responderam: “Sete, e alguns peixinhos”. E Jesus
mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças,
partiu-os, e os dava aos discípulos, e os discípulos, às multidões. Todos comeram, e ficaram satisfeitos;
e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram.
Recadinho: Todos comeram e ficaram satisfeitos! Oxalá possamos dizer o mesmo, sempre, da
Eucaristia: Toda a comunidade dela participou! E ficaram todos felizes, satisfeitos, porque fortificados
pelo alimento que nos sustenta para a vida eterna!
3754. Brasil serve de exemplo em programas de segurança alimentar - No final de novembro de 2012, o
Governo da Tanzânia enviou delegação ao Brasil para conhecer programas de segurança alimentar. O
grupo foi recebido pelo Centro de Excelência Contra a Fome, criado pelo Programa Mundial de
Alimentos, em parceria com o Governo brasileiro. A equipe esteve em Brasília e Salvador, conheceram
programas de compras de alimentos locais e fornecimento de merenda nas escolas públicas. Os
representantes de vários Ministérios também conferiram apresentações sobre os aspectos legais e
financeiros dos programas brasileiros e coordenação de ações complementares. O Governo tanzaniano
quer ampliar os projetos de merenda escolar no país, onde 42% dos menores de cinco anos estão
desnutridos. Desde 2007 uma agência da ONU fornece merenda para 213 mil alunos do ensino básico
da Tanzânia, além de assistência alimentar a mulheres grávidas e a pequenos agricultores.
3755. Um milhão de dólares para as vítimas no Oriente Médio - O Papa Bento XVI fez uma doação de
um milhão de dólares para as vítimas da guerra no Oriente Médio. O Cardeal Robert Sarah visitou o
Oriente Médio como enviado especial de Bento XVI, para fazer um chamado à paz. A ajuda foi dada à
Síria e outros países em conflito. O Cardeal também se reuniu com 20 agências católicas de caridade
que trabalham no Líbano, na Síria, na Jordânia, na Turquia e no Iraque.
O milhão de dólares doado pelo Papa será distribuído entre as agências caritativas católicas da região.
Deu-se prioridade à Síria, por ter mais de dois milhões de refugiados, aos quais foram destinados 700
mil dólares, enquanto que os outros 300 mil foram distribuídos às outras Cáritas na Turquia, Líbano,
Jordânia e Iraque. Segundo referiu o Cardeal Sarah, os muçulmanos estão percebendo de maneira
positiva como a Igreja Católica se dirige e trata os seres humanos, em especial os mais necessitados.
Além disso, assegurou que a Cáritas Líbano está fazendo um grande trabalho para ajudá-los.
3756. Pastoral do Povo de Rua - A Pastoral do Povo de Rua tem por intuito levar um pouco de
esperança e conforto, o amor de Deus, para aqueles que fazem das ruas e praças suas moradias. Na
Arquidiocese de Aparecida (SP), a Pastoral de Rua da Paróquia Puríssimo Coração de Jesus, na cidade
de Guaratinguetá (SP), realiza, no dia de Natal, um Mutirão de Solidariedade. A ação se repete há 11
anos e conta com a participação de várias equipes. A Irmandade de São Benedito empresta seu salão e a
pastoral prepara as equipes responsáveis por resgatar os moradores de rua e proporcionar alguns
cuidados como corte de cabelos, banhos e distribuição de roupas limpas. A equipe da cozinha cuida da
alimentação e da doação dos materiais. Às 19h há a Missa e depois é oferecido um jantar.
A Pastoral do Povo da Rua, muito comum em muitas paróquias do Brasil, tem como missão ser
presença junto ao povo da rua e dos lixões, reconhecer os sinais de Deus presentes na sua história e
desenvolver ações que transformem a situação de exclusão em projetos de Vida para todos,
estimulando ações junto à população de rua e catadores de materiais recicláveis.

