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3768. Evangelho 2º domingo Advento Ano C (09-12-2012) - Br 5, 1-9; Sl 125, 1-6; Fl 1, 4-6.8-11; Lc 3,
1-6 - Já fazia 15 anos que Tibério César era imperador. Pôncio Pilatos era governador da Judéia; o
tetrarca Herodes governava a Galiléia; seu irmão, o tetrarca Filipe, governava a Ituréia e a região de
Traconítide; o tetrarca Lisânias governava a Abilínia.
Anás e Caifás eram os chefes dos sacerdotes. Foi nesse tempo que Deus dirigiu a palavra ao filho de
Zacarias, João, que vivia no deserto. Inspirado por Deus, João andava por toda a região do rio Jordão.
Anunciava um batismo de conversão para que os pecados fossem perdoados. Assim como estava
escrito no livro do profeta Isaías: “No deserto grita uma voz: preparem o caminho do Senhor: alisem
para ele as estradas batidas. Os vales serão aterrados; as montanhas e colinas serão rebaixadas. Os
caminhos tortuosos ficarão sem curvas; ficarão fáceis as estradas acidentadas. E todos os homens verão
a salvação que vem de Deus”.
Recadinho: - O que me proponho como preparação do natal? - O que posso fazer para que outras
pessoas possam ter um bom natal? - O que sugeriria de diferente para este tempo de Advento? Quando fui batizado? Já tive curiosidade de saber onde? - Preocupo-me em dar bom exemplo?
3769. Congresso Católico das Américas no Vaticano - De 09 a 12 de dezembro de 2012, a Pontifícia
Comissão para América Latina realiza, em parceria com os Cavaleiros de Colombo, um Congresso
internacional intitulado: “Nas pegadas da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Ecclesia in America, sob a
proteção de Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe das Américas, Estrela da Nova Evangelização”. O
Congresso consta de momentos acadêmicos, litúrgicos e devocionais, com a finalidade de comemorar
os 15 anos da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para América, retomando a intuição profética
desta iniciativa pontifícia.
O Congresso pretende também aprofundar alguns temas cruciais sobre a nova evangelização no
continente americano, em sintonia com o Sínodo sobre este tema, que foi realizado em outubro/2012,
e o Ano da Fé. Outra finalidade é compartilhar experiências e reflexões da Igreja na América com a
Cúria Romana.
Participam personalidades católicas da América Latina, dos Estados Unidos e do Canadá, num total de
250 pessoas entre cardeais, bispos, superiores e oficiais de organismos da Cúria Romana.
Está prevista também a celebração de um “Terço Guadalupano” nos Jardins Vaticanos, uma exposição
com material multimídia no Auditório Pio XI, na Via della Conciliazione, e outra mostra sobre as
aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, no átrio da Sala Paulo VI, no Vaticano.
3770. Diocese de Campo Limpo realizou Jornada Diocesana da Juventude - No dia 25 de novembro de
2012, festa de Cristo Rei do Universo, a Diocese de Campo Limpo realizou o encerramento da Jornada
Diocesana da Juventude que teve início em fevereiro deste ano. Como forma de incentivar os jovens da
Diocese à participação da Jornada Mundial da Juventude em 2013, a réplica da Cruz Peregrina e do
Ícone da Virgem percorreram as cem paróquias da Diocese ao longo do ano e movimentou milhares de
pessoas. Além das paróquias, os símbolos também foram enviados a escolas, presídios, hospitais,
favelas, entre outras iniciativas.
A programação do encerramento incluiu catequese, apresentações teatrais, apresentação de bandas,
tendo como principal delas, o Ministério Adoração e Vida. O ponto alto do dia foi a Missa presidida
por Dom Luiz Antonio Guedes, que neste dia completou 67 anos de idade. Também esteve presente
no evento Dom Jean-Claude Hollerich, arcebispo da Arquidiocese de Luxemburgo, que veio ao Brasil
conhecer a Diocese de Campo Limpo. Os jovens de Luxemburgo irão se hospedar na Diocese de
Campo Limpo durante a Semana Missionária que antecede à Jornada Mundial da Juventude.
O evento foi organizado com a ajuda dos próprios jovens das diversas paróquias liderados pelo
assessor do Setor Juventude, padre Rodolfo Camarotta. O encerramento teve a participação de cerca de
cinco mil jovens.
A Jornada Mundial da Juventude foi criada pelo Papa João Paulo II m 1985 e reune milhões de pessoas
católicas, principalmente jovens. O evento é celebrado a cada dois ou três anos.

