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4249. Evangelho de 3ª-feira (02-04-2013) - At 2, 36-41; Sl 32; Jo 20, 11-18 - Maria estava do lado de
fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então,
dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro
aos pés. Os anjos perguntaram: “Mulher, por que choras?” Ela respondeu: ”Levaram o meu Senhor e
não sei onde o colocaram”. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia
que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: “Mulher, por que choras? A quem procuras?” Pensando que era o
jardineiro, Maria disse: “Senhor, se foste tu que o levaste dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar”.
Então Jesus disse: “Maria!” Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: “Rabuni” (que quer dizer: Mestre).
Jesus disse: “Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo
para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”. Então Maria Madalena foi anunciar aos
discípulos: “Eu vi o Senhor!”, e contou o que Jesus lhe tinha dito.
Recadinho: - Diante da realidade da morte nada podemos fazer. Será que consigo demonstrar solidariedade para
com os que sofrem a perda de uma pessoa querida? - O que faço nestas situações tão frequentes? - A presença de
Jesus consola Maria. Procuro ser a presença de Jesus a meus irmãos que sofrem? - Há momentos em que acho
que Jesus não está comigo, que Ele me abandonou? Quando? - Sei anunciar o Ressuscitado a meus irmãos?

4250. Revista de Aparecida - fevereiro/2013 - Com 50 páginas e edição de 793.000 exemplares, trouxe
um encarte de uma página, carta do cardeal arcebispo, sobre “mãos que se unem”, comentando a
nomeação de seu bispo auxiliar Dom Darci José Nicioli. O título de capa é “Consagrados ao Senhor”,
com fotografia dos dois bispos e segue entrevista com o novo bispo. Uma matéria fala do novo Reitor
do Santuário Nacional, P. Domingos Sávio da Silva, e de sua missão. Seguem as seguintes matérias:
“Oferecer a vida para que seja consagrada!”; “Casamento e diferença de idade”; “No Ano da Fé:
sustentar a fé!”; “Aquela que em virtude da Fé concebeu”; e “Luzes e Cores do Santuário Nacional”,
sobre Arte Sacra do Santuário. “Construir e manter: um gesto de amor”, aborda o tema das construções
do Santuário. Sobre a juventude: “Jovem e Liturgia”, “Os jovens e a responsabilidade pelo futuro”, “Ó
abre alas, que eu quero passar!” e “Juventudes e seus caminhos”. Em vida santa fala do P. Vítor Coelho
de Almeida. Há ainda matérias: as obras no Santuário, cartas de leitores, terço dos homens, reflexões
sobre a liturgia dominical do mês, álbum de família, casais em destaque, Campanha dos Devotos,
histórias de fé, fato missionário pitoresco, foto-legenda histórica do Seminário Bom Jesus, de Aparecida
(SP), receita culinária, e reflexão diária do Evangelho.
4251. Revista Devotos Mirins - fevereiro/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, seu
tema de capa e história em quadrinhos é “A nova amiguinha!”, falando das aulas escolares. Outra
matéria em quadrinhos é: “O Anjo Téo”, tratando do Anjo da Guarda. Seguem: oração, uma página de
catequese, “o que é o que é”, correio do Tijolinho, caminho maluco, atividades divertidas, fotos,
desenho para colorir, diversões, testes, conectando, cartinhas de leitores, jogo dos 7 erros, espaço para
desenhar, caça-palavras, receitas de sucos.
4252. Revista Brasil Cristão - fevereiro/2013 - Com 34 páginas e edição de 230.000 exemplares, trouxe
como título de capa e matéria nas páginas internas: “A TV Século 21 agora é Rede Século 21!, novas
tecnologias para a maior glória de Deus”. Seguem: “Apresentação do Senhor”; “TV Interativa, TV
digital cria uma nova forma de comunicação”; “Origem das Universidades”; “Formação da identidade”;
“Nossa Senhora da Luz”; “Aposentadoria, um direito do trabalhador”; “Convertei-vos, e crede no
Evangelho”; “A Tela Preparada”; “Plano de Crescimento Pessoal”; “Origem, História e Espiritualidade
da Quaresma”. “Eis-me aqui, envia-me!”, falando de juventude; uma matéria em forma de entrevista
sobre “As Mãos ensanguentadas de Jesus”; “O que é a Fé Cristã?”; “A Fé que devolve a vida”. Em
Catequese, “Ato Penitencial”; “Programa Caixa de Ferramentas é a mais nova atração da Rede Século
21”, um programa para a juventude; “Caravana das Mãos ensanguentadas de Jesus em Caxias do Sul
(RS)”. Seguem ainda: “Reumatismo”; graças alcançadas, mural do sócio, trabalhos manuais. Um
caderninho de bolso traz breve reflexão sobre o Evangelho do dia. Santa Águeda é a santa do mês.

