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3974. Evangelho de quinta-feira (24-01-2013) - S. Francisco de Sales - Hb 7, 25 - 8,6; Sl 39; Mc 3, 7-12 Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E
também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Iduméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de
Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos
discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse.
Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre
ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: “Tu és o Filho de Deus!”
Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era.
Recadinho: - Tenho condições de fazer alguma coisa em favor dos oprimidos e excluídos da sociedade?
- Não faço parte do grupo daqueles que nem querem conversar sobre o assunto? - Procuro ser
humano, simples e humilde como Jesus? - Num mundo competitivo em que vivemos, ser humilde pode
significar correr riscos? - Como lido com o egoísmo, o ciúmes, a incompreensão?
3975. Movimento no Santuário Nacional de 14 a 20 de janeiro/2013 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 14 a 20 de janeiro/2013
circularam pelo Santuário 198.066 visitantes. No sábado, 19 de janeiro, visitaram o Santuário 60.976
pessoas e, no domingo, 20 de janeiro, o número foi de 80.217 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o
número de visitantes foi de 56.873.
3976. Santa Sé e Vietnã melhoram relações - No dia 21 de janeiro de 2013, o Papa Bento XVI recebeu
no Vaticano o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, que logo após,
teve audiência também com o Secretário de Estado, Cardeal Tarcisio Bertone. Foi a primeira vez que
um Secretário Geral do Partido Comunista do Vietnã encontrou-se com o Papa e responsáveis da
Secretaria de Estado. Na audiência foram tratados temas de interesse de ambos os Estados e expresso o
auspício de que possam ser resolvidas em breve as situações pendentes e seja reforçada a profícua
colaboração que já existe. O Vaticano e o Vietnã não mantêm relações diplomáticas mas, em 13 de
janeiro de 2011, o Papa Bento XVI nomeou o arcebispo italiano Leopoldo Girelli representante não
residente da Santa Sé no Vietnã. Dom Girelli é Núncio apostólico em Cingapura e delegado apostólico
na Malásia e Brunei. Com a nomeação de um representante não-residente, a Santa Sé quis “aprofundar”
as relações entre os dois Estados, rompidas desde 1975.
É a quarta vez que um dirigente comunista foi recebido no Vaticano desde 2007, ano em que os
contatos se retomaram, mas de 1973 até hoje se realizaram mais de vinte visitas de membros da Cúria e
delegações da Santa Sé ao Vietnã para encontros com a Igreja local, autoridades do Estado e do
governo.
Santa Sé e Vietnã romperam relações em 1975, depois que o regime comunista proibiu o catolicismo.
Desde então, Hanói e Vaticano têm tido contenciosos sobre a liberdade religiosa e as propriedades de
terras confiscadas à Igreja. Depois das Filipinas, o Vietnã é o segundo país da Ásia com maior número
de católicos, com oito milhões de fiéis.
3977. Congo: os três sacerdotes sequestrados - Desde a noite do dia 19 de outubro de 2012, três
sacerdotes Assuncionistas sequestrados ainda estão nas mãos dos seqüestradores. Foram sequestrados
enquanto estavam na Paróquia de Notre-Dame de pauvres de Mbau, a 22 km de Beni e a 70km da sede
episcopal de Butembo. A Conferência Episcopal Nacional do Congo e em particular a Diocese de
Beni-Butembo continuam a pedir que sejam libertados. Estes sacerdotes (Jean-Pierre Ndulani, Anselme
Wasikundi e Edmond Bamutute) nada fizeram para merecer isto.
3978. Faleceu o diretor e fundador da revista de cultura católica “Ecclesia” - No dia 30 de dezembro de
2012, aos 68 anos, faleceu em Roma P. Antonio Izquierdo García, espanhol, membro da Congregação
da Legião de Cristo. Deixou-nos muitas obras publicadas em revistas especializadas na área de teologia,
espiritualidade e Sagrada Escritura e foi diretor e fundador da revista de cultura católica Ecclesia. Era
membro da Associação bíblica Italiana desde 1997.

