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3924. Evangelho de domingo - Batismo do Senhor - (13-01-2013) - Is 42 1-4.6-7; Sl 28; At 10, 34-38;
Lc 3, 15-16.21-22 - Achava-se o povo em ansiosa expectativa e pensavam todos em seus corações que
talvez João fosse o Cristo. João dirigiu-se a todos, declarando-lhes: “Eu, na verdade, vos batizo na água,
mas virá outro mais forte do que eu e do qual eu não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias;
ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo”.
Quando todo o povo veio para ser batizado, também Jesus recebeu o batismo e logo em seguida,
enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, semelhante a
uma pomba. Ouviu-se, então, uma voz do céu, que dizia: “Tu és meu Filho muito amado; em ti ponho
minhas complacências”.
Recadinho: - Você sabe quando foi batizado? - Que lugar ocupa o Espírito Santo em sua vida? - Sua
presença manifesta a ação do Espírito Santo que age em você? - Na vivência da fé, que lugar ocupa a
humildade em sua vida? - Cite alguns gestos seus que demonstram publicamente sua fé.
3925. Dia Mundial do Migrante e do Refugiado - Hoje, dia 13 de janeiro de 2013, com o tema
"Migrações: uma peregrinação de fé e esperança", celebramos o Dia Mundial do Migrante e do
Refugiado. Comentando o tema, destacou o Diretor-Geral dessa fundação, Mons. Giancarlo Perego:
“Quem migra tem a esperança de melhorar a própria vida. Na verdade, os 215 milhões de migrantes no
mundo partem porque querem buscar uma condição de vida melhor para si e suas famílias, mas ao
mesmo tempo, nesta viagem, a sua situação muda de acordo com as pessoas que encontram. O Papa
recordou que muitas vezes nesta viagem de esperança, encontram-se desespero, morte e violência.
Pensemos nos dois mil mortos no Mediterrâneo, em 2012. É necessário unir esse tema da esperança ao
tema de uma fé que se torna promoção dos direitos humanos, lutando contra aquelas formas que
muitas vezes nascem no mundo da migração, como violência e abuso”.
3926. Migração na Itália - Informa o Diretor-Geral da “Fundação Migrantes”, na Itália, Mons.
Giancarlo Perego, que a Itália atual tem 1 pessoa a cada 10 que vem de outros países, outros mundos.
Desde 2009, em Milão, são mais as crianças nascidas de pais estrangeiros do que as de pais italianos.
3927. Migrante e seus direitos - “Todo o migrante é uma pessoa humana e, enquanto tal, possui direitos
fundamentais inalienáveis que hão de ser respeitados por todos em qualquer situação”. (Da Mensagem
do Papa Bento XVI para 13 de janeiro de 2013, Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, citando
passagem de sua Encíclica “Caritas in veritate” (=A caridade na verdade).
3928. Migrante e suas diversas realidades - “A Igreja e as diversas realidades que nela se inspiram são
chamadas a evitar o risco do mero assistencialismo na sua relação com os migrantes e refugiados,
procurando favorecer a autêntica integração numa sociedade onde todos sejam membros ativos e
responsáveis pelo bem-estar do outro, prestando generosamente as suas contribuições originais, com
pleno direito de cidadania e participação nos mesmos direitos e deveres. Aqueles que emigram trazem
consigo sentimentos de confiança e de esperança que animam e alentam a procura de melhores
oportunidades de vida; mas eles não procuram apenas a melhoria da sua condição econômica, social ou
política”. (Da Mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, 13 de
janeiro de 2013).
3929. Migrante e a solidariedade universal - “Na verdade, aqueles que emigram nutrem a confiança de
encontrar acolhimento, obter ajuda solidária e entrar em contato com pessoas que, compreendendo as
contrariedades e a tragédia dos seus semelhantes e também reconhecendo os valores e recursos de que
eles são portadores, estejam dispostas a compartilhar humanidade e bens materiais com quem é
necessitado e desfavorecido. Na realidade, é preciso reafirmar que “a solidariedade universal é para nós
um fato e um benefício, mas também um dever”. (Da Mensagem do Papa Bento XVI para o Dia
Mundial do Migrante e do Refugiado, 13 de janeiro de 2013, citando passagem de sua Encíclica “Caritas
in veritate” (=A caridade na verdade).

