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4253. Evangelho de 4ª-feira (03-04-2013) - At 3, 1-10; Sl 104; Lc 24, 13-35 - Naquele mesmo dia, o primeiro
da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros
de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os
discípulos, porém, estavam como cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: “Que ides
conversando pelo caminho?” Eles pararam, com o rosto triste, e um deles chamado Cléofas, lhe disse: “Tu
és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?
Ele perguntou: “Que foi?” Os discípulos responderam: “O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi
um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos
sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos
que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram! É
verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e
não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que
Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito.
A ele, porém, ninguém o viu”.
Então Jesus lhes disse: “Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram!
Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?” E, começando por Moisés e
passando pelos Profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito
dele.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém,
insistiram com Jesus, dizendo: “Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando!” Jesus entrou para
ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía.
Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente
deles. Então um disse ao outro: “Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho,
e nos explicava as Escrituras?” Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém onde
encontraram os Onze reunidos com os outros. E estes confirmaram: “Realmente, o Senhor ressuscitou e
apareceu a Simão!” Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham
reconhecido Jesus ao partir o pão.
Recadinho: - Posso dizer que ao longo da vida procuro ser sempre um(a) bom (boa) companheiro(a) de viagem? - Os
discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão. Sei repartir o pão de uma boa palavra com quem se aproxima de
mim? - Sou uma pessoa com quem os outros gostam de estar junto? - Em que circunstâncias da vida peço a Jesus que fique
comigo? - Anuncio sua mensagem? A quem?

4254. Ressurreição de Cristo - “Que significa o fato de Jesus ter ressuscitado? Significa que o amor de
Deus é mais forte que o mal e a própria morte; significa que o amor de Deus pode transformar a nossa
vida, fazer florir aquelas parcelas de deserto que ainda existem no nosso coração”. (Papa Francisco, no
Domingo de Páscoa, 31 de março de 2013)
4255. Paz! - Paz para o mundo inteiro, ainda tão dividido pela ganância de quem procura lucros fáceis,
ferido pelo egoísmo que ameaça a vida humana e a família, um egoísmo que faz continuar o tráfico de
pessoas, a escravatura mais extensa neste século vinte e um. Paz para todo o mundo dilacerado pela
violência ligada ao narcotráfico e por uma iníqua exploração dos recursos naturais. Paz para esta nossa
Terra! Jesus ressuscitado leve conforto a quem é vítima das calamidades naturais e nos torne guardiões
responsáveis da criação”. (Papa Francisco, no Domingo de Páscoa, 31 de março de 2013)
4256. Movimento no Santuário Nacional de 25 a 31 de março/2013 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 25 a 31 de março/2013
circularam pelo Santuário 168.116 visitantes. No sábado, 30 de março, visitaram o Santuário 45.929
pessoas e, no domingo, 31 de março, o número foi de 44.463 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o
número de visitantes foi de 77.724. A previsão do Santuário Nacional de Aparecida (SP) para o
próximo fim de semana é receber 34.663 visitantes no sábado, dia 06 de abril; e 46.074 no domingo, dia
07 de abril.

