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3967. Evangelho de terça-feira (22-01-2013) - Hb 6, 10-20; Sl 110; Mc 2, 23-28 - Jesus estava passando
por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto
caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: “Olha! Por que eles fazem em dia de sábado o que
não é permitido?”
Jesus lhes disse: “Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram
necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo
sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só
aos sacerdotes é permitido comer esses pães”. E acrescentou: “O sábado foi feito para o homem, e não
o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é senhor também do sábado”.
Recadinho: - Será que nossa sociedade está preocupada com o povo humilde e sofredor? - Nossos
políticos locais estão agindo bem? Não só é justo mas é necessário que analisemos como defendem os
interesses do povo que representam! - O que se faz em favor da vida e da dignidade das pessoas? Há
realmente respeito pela pessoa humana? - Procuro usar de bom senso principalmente quando se trata
de meu relacionamento com o próximo? - Procuro ser compreensivo para com todos?
3968. Revista de Aparecida - janeiro/2013 - Com 50 páginas e edição de 751.000 exemplares, traz um
encarte de uma página, carta do cardeal arcebispo, falando sobre o Ano Novo. Nas páginas internas
uma matéria trata de “A Fé no “Ano Novo” e o Novo Ano da Fé!”. O título de capa é “De mãos dadas
somos todos devotos!” Na mesma linha, “Basta-nos a Graça!” e “Graça e Luz em nossas vidas”
enfocam a campanha do término da cúpula do Santuário. Outras matérias: “Relembrar o passado, viver
o presente ou esperar o futuro?”; “Bater na criança é uma forma de educá-la?”; “Contribuição da
religiosidade popular mariana”; “Virgem Mãe dos Peregrinos”, abordando a arte sacra no Santuário;
“Os ritos litúrgicos da Igreja Católica”; “A corrupção na esfera pública e privada”, “Juventude e
mercado de trabalho” e “Um projeto para a vida”, tratando da juventude. Em Vida Santa fala do P.
Vítor Coelho de Almeida. Há ainda matéria sobre as obras no Santuário, cartas de leitores, terço dos
homens, reflexões 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)
3969. Revista Devotos Mirins - janeiro/2013 - Com 30 páginas em formato gibi e edição de 77.500
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 “Desligue-se... e ligue-se”,
abordado as férias escolares. Outra matéria em quadrinhos é: “Pertinho da Natureza”. Esta é diferente:
trata-se de uma história para ser pintada! Seguem: oração, uma página de catequese, “o que é o que é”,
diversões para férias, correio do Tijolinho, atividades divertidas, fotos, desenho para colorir, cartinhas
de leitores, jogo dos 7 erros, espaço para desenhar, caça-palavras, receitas de sucos.
(devotosmirins@santuarionacional.com)
3970. Revista Brasil Cristão - janeiro/2013 - Com 34 páginas e edição de 230.000 exemplares, tem
como título de capa e matéria nas páginas internas: “Plano de crescimento pessoal”. Seguem: “Ano
Novo: esperanças renovadas!”; “Catecismo da Igreja Católica passo a passo”; “Influência da Igreja na
Sociedade”; “Escola, parceria necessária”; “Doze promessas do Coração de Jesus”; “Como você gasta
seu dinheiro?”; a sós com Jesus “Projeto Espiritual” e “Adoração, Amor, Gratidão e Súplica”; “Um
coração novo para um tempo novo”; “Mergulhe nos braços da Mãe em 2013!”; “O que é o pecado?”;
“Onde encontrar Jesus Cristo hoje?”; “O Ano da Fé, como redescobrir nossa fé em Jesus Cristo”;
“Jesus bate em sua porta... Ele pode entrar?”. Há matéria em forma de entrevista (V parte) falando das
“Mãos ensanguentadas de Jesus”. E ainda “O sinal da Cruz”; “Jovens Virtuais”. Seguem: Câncer,
“Doença silenciosa”; História de fé, graças alcançadas, opinião do leitor, mural do sócio, trabalhos
manuais. Um caderninho de bolso traz breve reflexão sobre o Evangelho de cada dia do mês. O santo
do mês é S. João Bosco. (sócios@asj.org.br)

