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3979. Evangelho de sexta-feira (25-01-2013) - Conversão de S. Paulo - At 22, 3-16 (ou At 9, 1-22); Sl
116; Mc 16, 15-18 - Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e
anunciai o Evangelho a toda criatura! Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será
condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu
nome, falarão novas línguas; se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará
mal algum; quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados”.
Recadinho: - Que meios disponho para anunciar o Evangelho? - Como anuncio? - Tenho o privilégio
de dispor de meios modernos de evangelização? - Sou em primeiro lugar discípulo para poder ser
missionário? - Lembro-me sempre de que a forma mais simples e possível a todos de evangelizar é com
o bom exemplo?
3980. Celebrando a “Conversão de S. Paulo” - Hoje, dia 25 de janeiro, a Igreja celebra a conversão de S.
Paulo. A TV Aparecida estará exibindo (às 20h30, com comentários especiais do Cardeal Dom Odilo
Scherer, arcebispo de São Paulo (SP), o filme “Paulo de Tarso”, que conta a história da conversão de
Paulo que, de perseguidor, se tornou um dos maiores seguidores de Jesus. A partir de uma cela escura,
Saulo (como era conhecido antes de sua conversão) revela, através de uma retrospectiva de sua vida,
como foram os primeiros momentos dos seguidores de Jesus. Trata-se da última viagem de um homem
que viajou muito, sendo reconhecido como o maior propagador do Evangelho, semeando a boa nova
para a humanidade. O longa-metragem foi dirigido pelo jovem espanhol Pablo Moreno. Em companhia
do assessor teológico do filme, no dia 9 de março de 2012, o produtor entregou, em mãos, uma cópia
do longa-metragem “Paulo de Tarso” ao Papa Bento XVI.
3981. Cuba e a perseguição de cristãos - Segundo relatório publicado pela ONG cristã alemã “Open
Doors”, publicado no dia 16 de janeiro de 2013, Cuba deixou de constar da lista dos 50 países no
mundo onde a perseguição contra cristãos é mais severa. A Coréia do Norte ocupa o primeiro lugar e a
Colômbia continua na lista. “Muitas regiões na Colômbia estão sob controle dos cartéis da droga e a
perseguição aos cristãos provém das alianças existentes entre indígenas não cristãos e paramilitares”,
informa o relatório. A Colômbia ocupa a 46ª posição na lista. A lista, encabeçada pela Coréia do Norte,
que ocupa o primeiro lugar há 11 anos, é seguida por países de maioria islâmica: Arábia Saudita,
Afeganistão, Iraque e Somália. A Coréia do Norte “é o lugar do mundo onde é mais difícil ser Cristão”,
indica a ONG, pois o governo comunista “se opõe a qualquer tipo de religião” e “os cristãos são
presos, torturados e algumas vezes executados publicamente”. Na lista, onde não aparece nenhum país
europeu, é destacada a entrada de Mali, que passou a ocupar a 7ª posição. A classificação realizada pela
ONG cristã está baseada em investigações e em opiniões de especialistas da organização e de fora dela,
assim como em documentos de investigação de domínio público.
3982. "Jesus no Litoral" - No início de janeiro de 2013, Dom Anuar Battisti, arcebispo de Maringá
(PR), escreveu um artigo sobre o programa "Jesus no Litoral" onde jovens, tocados pela experiência do
encontro pessoal com Jesus, dedicam uma semana para evangelizar na praia. Há dez anos que, após o
Natal até a festa dos Reis Magos, ou Epifania, mais de quinhentos jovens do Paraná fazem um
verdadeiro “arrastão” evangelizador. No contato pessoal com turistas, os jovens levam o testemunho
de conversão e, no palco, através da música, teatro, aeróbica, terço, missa e adoração, anunciam a
alegria de serem jovens cristãos, que vivem o Evangelho com radicalidade.
Testemunha Dom Anuar que esse tipo de evangelização tem provocado verdadeiras conversões e
renovação do ser cristão em muitos corações em plena praia e em tempo de descanso. Dedicam-se ao
programa "jovens que não têm outro interesse a não ser provar que é possível viver outra vida hoje,
sem se misturar com o vazio do mundo moderno, com tudo aquilo que parece trazer satisfação e
alegria de viver”. Completa Dom Anuar: “Acredito que o testemunho destes jovens já é a prova de que
um mundo novo é possível. Jovens normais, realizados e felizes, provam para o mundo que é possível
estar e viver no mundo sem ser do mundo. Jesus orou ao Pai dizendo: Não te peço para tirá-los do
mundo, mas para guardá-los do maligno!"

