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3956. Evangelho de sábado (19-01-2013) - Hb 4, 12-16; Sl 18, 8-15; Mc 2, 13-17 - Jesus saiu de novo
para a beira mar. Toda a multidão ia a seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu
Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: “Segue-me!” Levi se levantou e o
seguiu.
E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também
estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam.
Alguns doutores da Lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e
cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: “Por que ele come com cobradores de
impostos e pecadores?”
Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: “Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as
doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores”.
Recadinho: - Sou capaz de largar alguma coisa de lado para melhor seguir os passos de Jesus? - Posso
fazer alguma coisa pelos que vivem longe de Deus? - Que lugar ocupa o banquete da Eucaristia em
minha vida? - Jesus não condena o cobrador de impostos. Apenas o convida a assumir uma tarefa mais
nobre. Estou sempre atento a Deus que me chama a ser mais útil ao próximo? - Procuro entender o
que Deus pede de mim para que possa viver bem minha fé?
3957. Revista de Aparecida - dezembro/2012 - Com 50 páginas e edição de 751.000 exemplares, trouxe
um encarte de uma página, carta do cardeal arcebispo, falando sobre dezembro “Tempo de Ação de
Graças, de Ternura e Alegria”. Uma primeira matéria fala do Natal. Outras na mesma linha são:
“Presentear: difícil e estranha matemática!”; “A Encarnação de Jesus”; “Como rezar em casa a Novena
de Natal”; “O disfarce do Papai Noel”; “O Verbo se fez carne”; “Fim de ano, tempo de emoções e
mudanças”. Segue uma matéria em forma de entrevista sobre o “Projeto e Educação Musical do
Santuário Nacional (PEMSA); outra aborda o tema “Quando falar sobre adoção?”. Seguem: “Anjo da
Guarda: existe ou é mito?”; em Arte Sacra o tema é a “Capela de São José” do Santuário Nacional; Em
Vida Santa fala do P. Vítor Coelho de Almeida. Há ainda: “Casamos. E o que fazemos agora?”; cartas
de leitores, terço dos homens, informações sobre a liturgia dominical do mês, álbum de família, casais
em destaque, representantes da Campanha dos Devotos, histórias de fé, fato missionário pitoresco,
foto-legenda histórica em torno do Santuário, receita culinária, encerrando com reflexão diária do
Evangelho do mês. (revista@santuarionacional.com)
3958. Revista Devotos Mirins - dezembro/2012 - Com 30 páginas em formato gibi e edição de 77.000
exemplares, é também da Campanha dos Devotos, do Santuário Nacional. Para o público infantil,
apresenta como tema de capa e história em quadrinhos com o título “Cadê o Menino Jesus?” Outra
matéria em quadrinhos é: “Gentileza gera gentileza”. Há uma página sobre catequese. Traz oração, “o
que é o que é”, correio do Tijolinho, atividades divertidas, fotos, desenho para colorir, quebra-cabeça,
cartinhas de leitores, jogo dos 7 erros, espaço para desenhar, caça-palavras, testes, receita culinária.
(devotosmirins@santuarionacional.com)
3959. Revista Brasil Cristão - dezembro/2012 - Com 34 páginas e edição de 217.000 exemplares, tem
como título de capa “Natal! Ele é o Senhor!”. Seguem várias matérias em torno do mesmo contexto,
inclusive uma sugerindo como construir uma manjadoura: “Jesus Cristo é o Senhor!”; “Você sabe o que
é Advento?”; “Sentimentos e emoções no Natal”; “É Natal! Vinde, adoremos o Salvador!”; “O Coração
do Deus Menino pulsa em nossa história”; “Papai Noel ou Jesus”; “Natal: Por que 25 de dezembro?”;
“Deus nos ama com amor eterno”. Seguem: “Jerusalém Celeste”, falando sobre a Igreja; “Imaculada
Conceição”; “Oração de Adoração a Jesus Sacramentado”; “O entretenimento como base de formação
para os nossos jovens”; “Adoremos com Maria, a Mãe de Jesus”; “Pentecostes é hoje!”; e catequese
sobre o Concílio Vaticano II. Há ainda matéria em forma de entrevista (IV parte) falando das “Mãos
ensanguentadas de Jesus” e matérias sobre queimaduras, cantinho do leitor, mural do sócio. Um
caderninho de bolso traz breve reflexão sobre o Evangelho de cada dia do mês. A santa do mês é Santa
Luzia. (sócios@asj.org.br)

