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3990. Evangelho de segunda-feira (28-01-2013) - Sto. Tomás de Aquino - Hb 9, 15.24-28; Sl 97; Mc 3,
22-30 - Os mestres da Lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por
Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios.
Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: “Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se
um reino se divide contra si mesmo ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si
mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá
sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus
bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa.
Em verdade vos digo: tudo será perdoado aos homens, tanto nos pecados, como qualquer blasfêmia
que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado
de um pecado eterno”. Jesus falou isso, porque diziam: “Ele está possuído por um espírito mau”.
Recadinho: - Procuro pedir as luzes do Espírito Santo para agir sempre bem? - Procuro contribuir para
que haja paz em minha família? - Sou compreensivo(a)? - Procuro ver o lado positivo das pessoas ou só
vejo defeitos? - Quando ouço que falam mal de alguém, que atitude tomo?
3991. Dia do Aposentado - No dia 24 de janeiro de 2013 realizou-se a romaria dos aposentados ao
Santuário Nacional de Aparecida (SP). Entre as diversas reivindicações por melhorias nas condições do
aposentado do Brasil, eles pedem o fim do fator previdenciário e um país mais justo e igualitário. Em
pronunciamento em nome da Confederação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, Nelson de
Miranda Osório leu carta oficial da confederação após o final da missa. Na carta, o diretor falou sobre a
ligação da Campanha da Fraternidade, que tem como tema a Juventude, e a causa dos aposentados no
Brasil. “Queremos e merecemos respeito e dignidade. Juventude e Envelhecimento são fases de uma
mesma moeda. A nação será muito melhor se os jovens souberem cuidar dos idosos, conscientes de seu
futuro. Confiantes, estamos em prece à Nossa Senhora Aparecida para um Brasil mais justo para
todos”. A Missa do Aposentado, realizada em Aparecida (SP), foi apenas o início das ações de
mobilizações que a classe planeja para 2013. “É o melhor ato que nós fazemos no começo do ano no
país. Estamos conversando mais e o que pedimos é que a causa seja mais divulgada. Conseguimos
reunir 4500 aposentados que estão se unindo pela causa”, afirmou o presidente da Confederação dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil, Warley Martins Gonçalves.
3992. No Paraná: “Farmácia da Partilha” em parceria com universidade - No final de dezembro de
2012, foi anunciada uma parceria entre a Diocese de Palmas-Francisco Beltrão (PR) e a Universidade
Paranaense. O programa, intitulado “Farmácia da Partilha”, pretende arrecadar doações de
medicamentos que não tem mais utilidade para quem os comprou e doar a pessoas carentes que ainda
precisam da mesma medicação. Cada paróquia da diocese contará com uma urna coletora que servirá
para arrecadação dos medicamentos. Com essa rede de cooperação espera-se promover o
reaproveitamento de medicamentos. “A iniciativa surgiu com uma parceria entre a diocese de PalmasFrancisco Beltrão e a Unipar, com uma grande preocupação diante da realidade, de que muitos
medicamentos são jogados fora, quando ainda poderiam servir para outras pessoas. A proposta é ajudar
pessoas carentes e também reaproveitar esses medicamentos que antes eram descartados”. A iniciativa
pretende também fortalecer a cooperação com as diversas paróquias e promover a integração da
universidade com a população por meio do acompanhamento especializado dos professores e alunos
do curso de Farmácia. O desenvolvimento do projeto prossegue com a divulgação da iniciativa nas
paróquias da diocese. Cada paróquia tem uma pessoa responsável pela coleta que levará os
medicamentos até à Universidade, que fará o processo de seleção e distribuição para a população. A
Universidade faz a avaliação qualitativa com grande confiabilidade técnica e entrega os medicamentos
às pessoas necessitadas, portadoras de receita médica. O serviço não custará nada. A “Farmácia da
Partilha” é uma herança da Campanha da Fraternidade de 2012 e uma proposta de conscientização
ecológica. Os medicamentos estão à disposição da população na farmácia da Universidade. Para receber
o medicamento é preciso comprovar residência e apresentar receita médica.

