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3947. Evangelho de quinta-feira (17-01-2013) - S. Antão - Hb 3, 7-14; Sl 94; Mc 1, 40-45 - Um leproso
chegou perto de Jesus, e de joelhos pediu: “Se queres, tens o poder de curar-me”. Jesus, cheio de
compaixão, estendeu a mão, tocou nele, e disse: “Eu quero: fica curado!” No mesmo instante, a lepra
desapareceu, e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: “Não
contes nada disso a ninguém! Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés
ordenou, como prova para eles!” Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus
não podia mais entrar publicamente numa cidade: ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte
vinham procurá-lo.
Recadinho: - Apesar de tanta dificuldade, o leproso aproxima-se de Jesus. E com fé! Em busca de cura!
Levo a Ele as doenças de meu coração? - Não é duro ver quantos irmãos nossos são desprezados? - E
os que passam a vida toda marginalizados da sociedade? - Pensemos bem: onde encontram forças para
ter a alegria de viver? - E o que dizer dos que vivem sozinhos?
3948. Movimento no Santuário Nacional de 07 a 13 de janeiro/2013 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 07 a 13 de janeiro/2013
circularam pelo Santuário 207.324 visitantes. No sábado, 12 de janeiro, visitaram o Santuário 60.241
pessoas e, no domingo, 13 de janeiro, o número foi de 84.890 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o
número de visitantes foi de 62.193.
3949. Em Aparecida: 10º Encontro Nacional de Companhias de Reis - De 17 a 20 de janeiro de 2013,
realiza-se em Aparecida (SP) o 10º Encontro Nacional de Companhias de Reis. As Folias embelezam a
cidade com o colorido de suas roupas e grande manifestação de fé. São manifestações culturais e de
grande expressão e a cada ano aumenta o número das folias que se apresentam na cidade.
3950. França: não a casamento entre pessoas do mesmo sexo - No dia 13 de janeiro de 2013, milhares
de franceses saíram às ruas para protestar contra projeto de lei que equipara a união homossexual ao
casamento, à família. A “Manifestação para Todos”, promovida por grupos religiosos e movimentos
civis, contou com 340 mil pessoas (para os organizadores o número foi de 800 mil). A discussão em
torno de projeto do governo realizou-se devido à possível união civil ser equiparada ou igualada ao
matrimônio, com a possibilidade da liberação da adoção de crianças por homossexuais.
O Vaticano manifestou apoio à movimentação. O projeto deve começar a ser discutido pelo
Parlamento francês no final de janeiro/2013. O arcebispo de Paris, cardeal André Vingt-Trois, esteve
no evento e disse que o Governo precisa encontrar “outras fórmulas” para resolver a questão.
O presidente do Conselho Pontifício da Família, dom Vincenzo Paglia, elogiou o empenho da Igreja da
França no debate para “fazer entender que o matrimônio e a família são realidade da humanidade”.
Dom Vincenzo lembrou que, com a legalização do casamento e da adoção por pessoas do mesmo sexo,
“tudo se torna possível” em termos de definição do matrimônio. “Se a medida for o “eu” e a satisfação
de todos os seus desejos, fica claro que tudo pode acontecer e teremos a destruição da civilização”.
O porta-voz da Conferência Episcopal Francesa, dom Bernard Podvin, ao refletir sobre a questão,
lembrou que é preciso testemunhar à sociedade a importância das decisões atuais para o futuro. “Os
tempos são difíceis, temos de testemunhar uma esperança e recordar à nossa sociedade que, no futuro,
será muito mais frágil e terá de estar muito atenta aos seus valores fundamentais”.
3951. Cáritas: “Tem Gente com Sede de Solidariedade” - Durante este mês de janeiro de 2013, a Cáritas
Nordeste 2 realiza campanha em favor dos que sofrem com a seca, arrecadando doações financeiras
com o slogan: “Tem Gente com Sede de Solidariedade”. A arrecadação tem por objetivo viabilizar a
construção de reservatórios de água para as famílias que sofrem com a seca no agreste e sertão de
Pernambuco. As obras com o arrecadado com a campanha serão concretizadas em março, abril e maio
de 2013. Os municípios que receberão as obras serão escolhidos em fevereiro. A arrecadação financeira
não tem uma meta de valor a ser alcançada embora toda ajuda seja importante. Para doações: Banco do
Brasil: Agência: 3505-X / Conta Corrente: 43879-0.

