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Evangelho de segunda-feira (10-12-2012) - Is 35, 1-10; Sl 84, 9-14; Lc 5, 17-26 - Um dia Jesus
estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da Lei, vindos de todas as aldeias da
Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um
paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzilo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da
assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: “Homem, teus pecados estão perdoados”.
Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: “Quem é este que assim blasfema?” Quem pode
perdoar pecados senão Deus?”
Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: “Por que murmurais em vossos corações? O
que é mais fácil dizer: ‘teus pecados estão perdoados’, ou dizer: “levanta-te e anda?” Pois, para que saibais
que o Filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados - disse ao paralítico - eu te digo: levanta-te,
pega o leito e vai para casa”. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa,
louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: “Hoje vimos
coisas maravilhosas!”
Recadinho: Imaginemos o susto do povo, vendo o paralítico passar carregando sua maca e bendizendo
ao Senhor! A perseverança, alicerçada na fé nas palavras de Deus, nos tornam capazes de presenciar
milagres! Basta olharmos ao nosso redor.
3771.

3772. Assembleia da Pastoral Carcerária: “Eu vi, ouvi e desci para libertar meu povo” - De 23 a 25 de
novembro de 2012, os agentes da Pastoral Carcerária realizaram sua Assembleia Nacional, em Brasília,
sobre o tema “Eu vi, ouvi e desci para libertar meu povo”.
O objetivo geral foi rever e dar continuidade à caminhada da Pastoral Carcerária a partir da sua
proposta de Formação e Organização, considerando sua identidade, missão e finalidades para
possibilitar uma evangelização que colabore para a garantia da assistência religiosa, a defesa dos direitos
e da vida dos encarcerados.
A Assembleia teve quatro finalidades: possibilitar a celebração e a troca de experiência da missão dos
agentes da pastoral carcerária; desenvolver um estudo nas dioceses e regionais sobre a formação e
organização da pastoral Carcerária; refletir sobre os desafios da formação e organização da Pastoral
Carcerária para os próximos anos; e levantar as prioridades, linhas de ação e metas da Pastoral
Carcerária no futuro.
A missão da Pastoral Carcerária é ser presença de Cristo e de sua Igreja no mundo dos cárceres e
desenvolver os trabalhos que essa presença exige.
Sua finalidade é “Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas privadas de liberdade e zelar para
que os direitos e a dignidade humana sejam garantidos no sistema prisional”. Prioriza a defesa
intransigente da vida, bem como a integridade física e moral das pessoas privadas de liberdade,
buscando estar atenta e encaminhar as denúncias de torturas, maus-tratos, corrupção praticados contra
às pessoas privadas de liberdade.
3773. Encontro Nacional dos Assessores da Pastoral da Juventude - De 29 de novembro a 02 de
dezembro de 2012, a Comissão dos Bispos do Brasil para a Juventude realizou, em Brasília (DF), o
Encontro Nacional de Assessores da Pastoral Juvenil. A temática do evento foi “A Juventude no Ano
da Fé” e buscou auxiliar os assessores na missão de acompanhar os jovens na educação da fé, no
contexto do “Ano da Fé”, proposto pelo Papa Bento XVI.
De acordo com o assessor nacional da Comissão para a Juventude, P. Carlos Sávio Costa, o evento
serviu de preparação para dois grandes momentos de 2013 voltados à juventude: a próxima Jornada
Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, e a Campanha da Fraternidade, que tem os jovens como
tema. Com o objetivo de melhor consolidar a evangelização da juventude no país por meio dos valores
humanos, cristãos e éticos e contribuir com os assessores na missão de acompanhar a juventude,
participaram também responsáveis adultos das pastorais, movimentos, congregações e comunidade que
trabalham com jovens.

