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3987. Evangelho de domingo03 - tc - (27-01-2013) - Ne 8, 2-4a. 5-6.8-10; Sl 18; 1Cor 12, 12-30; Lc 1,
1-4; 4, 14-21 - Muitos já trataram de contar os fatos que aconteceram entre nós. Fatos que nos foram
transmitidos pelos que, desde o começo, viram o que aconteceu e estiveram a serviço da Palavra. Por
isso, excelentíssimo Teófilo, eu também achei bom investigar cuidadosamente tudo, desde o início dos
acontecimentos, para escrever-se uma narração bem ordenada. Assim, poderás perceber claramente a
verdade das coisas que te foram ensinadas...
Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. E a sua fama se espalhou por toda
a redondeza. Ensinava nas sinagogas e todos falavam bem dele.
Então ele foi para Nazaré, onde tinha crescido. Num dia de sábado, como era seu costume, entrou na
sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Jesus abriu o livro e
encontrou o trecho onde está escrito: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou
pela unção. Mandou-me para anunciar a Boa Nova aos pobres, para anunciar aos cativos a libertação,
para anunciar aos cegos que eles poderão ver novamente, para libertar os oprimidos, para anunciar um
ano de graça da parte do Senhor”. Então, Jesus fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Na
sinagoga os olhos de todos estavam cravados nele. E começou a falar: “Hoje está-se realizando este
trecho da Escritura que vocês acabaram de ouvir!”
Recadinho: - Como você encara a realidade que nos impele a falar dos outros? - Você é um anunciador
do bem? - Em que sentido podemos aprender dos pobres? - Você procura conhecer as coisas da fé? Os Evangelhos são os livros mais importantes para você?
3988. Jerusalém, Cidade de Paz - Hoje, dia 27 de janeiro de 2013, Jerusalém hospeda a Quinta Jornada
Internacional de Intercessão pela Paz na Terra Santa. A iniciativa de oração nasceu da ideia de
associações juvenis católicas de envolver mais de três mil cidades de todo o mundo, durante 24 horas,
no objetivo de mostrar solidariedade para com os que vivem na Terra Santa. O convite é que façamos
nossas as palavras do Papa Bento XVI: "Jerusalém, torna-te o que o teu nome significa! Cidade de paz e
não de divisão; profecia do Reino de Deus e não mensagem de instabilidade e de conflito!"
A jornada é promovida há três anos por diferentes grupos de jovens italianos: a Associação Nacional
Papaboys, a Juventude Pela Vida, as capelas de adoração perpétua, os grupos de adoração eucarística e
a Associação para a Promoção da Oração Extraordinária de todas as Igrejas para a reconciliação, a
unidade e a paz, começando por Jerusalém. Para participar, basta acrescentar na celebração eucarística
de hoje uma oração especial pela Terra Santa; ou fazer um momento de adoração eucarística em outra
hora do dia ou rezar o terço.
Neste ano, três mil cidades do mundo aderiram ao evento, quinhentas a mais que no ano passado. O
Dia Internacional de Oração pela Paz na Terra Santa coincide com o Dia Internacional em Memória
das Vítimas do Holocausto e de Prevenção de Crimes contra a Humanidade, pois no dia 27 de janeiro
se celebra a libertação do campo de Auschwitz-Birkenau.
Recordou o Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Fouad Twal: "A paz entre os povos só pode nascer e
crescer se existir antes em cada pessoa, família, comunidade religiosa e nação. Partilho a opinião de que
todos os meios para alcançar a paz devem passar pela justiça e o diálogo, e nunca pela violência. O
caminho está cheio de obstáculos, porém a esperança é nossa guia e o canto dos anjos nos tranqüiliza".
3989. Hoje no Rio: Maior bloco de carnaval católico do Brasil - Hoje, 27 de janeiro de 2013, realiza-se
no Rio de Janeiro (RJ), em sua 6ª edição, o maior bloco de carnaval católico do Brasil. A “Folia com
Cristo” terá como tema a Jornada Mundial da Juventude. Terá início às 15h, quando o coreógrafo
Vagner Meneses Pereira, conhecido como Fly , ensaiará um “flash mob”. São esperados em torno de
30 mil foliões de Cristo. “A micareta de Jesus” surgiu com o objetivo de mostrar uma face alegre da
Igreja, aproximando a fé da cultura brasileira. (O termo australiano “Flash Mobs” indica aglomerações
instantâneas de pessoas em certo lugar para realizar determinada ação inusitada previamente
combinada, estas se dispersando tão rapidamente quanto se reuniram. A expressão geralmente se aplica
a reuniões organizadas através de e-mails ou meios de comunicação social”.

