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3903. Evangelho de terça-feira (08-01-2013) - 1Jo 4,7-10; Sl 71; Mc 6, 34-44 - Jesus viu uma numerosa
multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes
muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: “Este
lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos
comprar alguma coisa para comer”. Mas Jesus respondeu: “Dai-lhes vós mesmos de comer”. Os
discípulos perguntaram: “Queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar-lhes de
comer?” Jesus perguntou: “Quantos pães tendes? Ide ver”. Eles foram e responderam: “Cinco pães e
dois peixes”. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos
se sentaram, formando grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e dois
peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para
que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e
recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram
os pães era de cinco mil homens.
Recadinho: - Jesus multiplica os pães. Eu multiplico meus gestos de caridade? - Jesus repartiu os pães.
Eu sei partilhar principalmente o “pão” da bondade, da fraternidade, da alegria de viver? - Recolheram
as sobras. Não há muito desperdício em nosso contexto familiar e social? - Faço minha parte para que
nada se perca? - Agradeçamos a Deus que nos ensinou a verdadeira fraternidade, a partilha.
3904. Movimento no Santuário Nacional de 31 de dezembro/2012 a 06 de janeiro/2013 - Conforme
dados estatísticos fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 31 de
dezembro/2012 a 06 de janeiro/2013 circularam pelo Santuário 217.351 visitantes. No sábado, 05 de
janeiro, visitaram o Santuário 50.674 pessoas e, no domingo, 06 de janeiro, o número foi de 61.000
peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 105.674. Assim que o departamento
de segurança do Santuário concluir os estudos da previsão do movimento do Santuário para todo o ano
de 2013, voltaremos a divulgar semanalmente os dados relativos a cada fim de semana.
3905. Amazônia continua perdendo a selva! - A Amazônia brasileira perdeu um total de 1206 km2 de
selva entre os meses de agosto e novembro de 2012, segundo um estudo baseado em dados oficiais e
divulgados no final de dezembro. A medição foi realizada pelo Instituto do Homem e o Meio
Ambiente da Amazônia através de imagens de satélite. A instituição afirma que o desflorestamento no
período analisado é duas vezes maior do monitorizado no mesmo período de 2011, quando a área
desmatada foi de 527 km2. Segundo o estudo, as prováveis causas destes valores são a atividade
agropecuária, a indústria da madeira, a atividade hidroelétrica e a construção de rodovias,
principalmente a que está sendo aberta no estado do Pará. Na base destes fatores está a deficiente
fiscalização dos organismos estaduais. São hectares de distâncias, desafios sem confim. Terra de povos
originários, de religiosidade popular, de interesses de bons e maus. Em meio a tantos problemas, a
Igreja quer reforçar sua presença, levando esperança e alento a seus habitantes! É o alerta que nos faz o
Cardeal Cláudio Hummes, Presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia.
3906. Holanda: polêmica com espaço de oração para muçulmanos - A abertura de um local de oração
para muçulmanos em um parque de diversões, localizado em Biddinghuizen, cercanias de Amsterdã,
provocou polêmica na Holanda. A notícia ganhou destaque após ser publicada no jornal holandês “De
Telegraaf”. O líder do partido extremista e xenófobo Geert Wilders, publicou na sua conta no Twitter:
“Não à islamização de nossos parques!” A polêmica levou o porta-voz do parque da rede Walibi
Holanda, Lindy Voskuil, a esclarecer que “a sala de oração será apenas um local de tranquilidade para
aqueles visitantes que desejem utilizá-la e não será consagrada”. O espaço foi construído em resposta a
algumas solicitações. Por sua vez, a versão belga de Walibi, situada em Wavre, a sudeste de Bruxelas,
destaca em sua página Web que não dispõe de nenhum espaço destinado para fins religiosos nem
recebeu pedidos neste sentido. O parque de diversões Walibi, do município Biddinghuizen, deverá abrir
o novo espaço destinado à oração dentro de alguns meses, segundo informa o “De Telegraph”.

