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4275. Evangelho de 3ª-feira (09-04-2013) - At 4, 32-37; Sl 92; Jo 3, 7b-15 - Jesus disse a Nicodemos:
“Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de
onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito”.
Nicodemos perguntou: “Como é que isso pode acontecer?” Respondeu-lhe Jesus: “Tu és mestre em
Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos
e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém
subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés
levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que
todos os que nele crerem tenham a vida eterna”.
Recadinho: - Procuro conhecer as coisas de Deus? - Procuro viver seguindo aquilo que aprendo? - O
que dizer de quem diz que crê mas não pratica? - Nicodemos reconhece que precisa aprender mais,
conhecer as coisas de Deus. Eu conheço o suficiente para viver bem minha fé? - Dou realmente um
testemunho de fé verdadeiro?
4276. Revista de Aparecida - março/2013 - Com 50 páginas e edição de 777.000 exemplares, trouxe um
encarte de uma página, carta do cardeal arcebispo, falando sobre “Fraternidade e Juventude”, o tema da
Campanha da Fraternidade deste 2013, tema que é também título da capa e de uma entrevista com
Dom Eduardo Pinheiro, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral para a Juventude. As matérias
principais são: “Expectativas e desafios do novo Reitor do Santuário Nacional”; “Vale a pena a luta do
cristão?”; “Timidez na adolescência”; “Bote a Fé no chão da vida!”; “Maria, garantia da grandeza
feminina”; “O progresso de uma grande obra”, sobre as obras do Santuário. “Vós que estivestes
comigo”, sobre Liturgia; “As muitas caras da Juventude”, em torno da Campanha da Fraternidade;
“Espiritualidade cristã. Apaixonar-se por Jesus Cristo!”, sobre Juventude. Seguem ainda matérias sobre
“Ano da Cooperação e do Compromisso com a Água de Todos”; “Rede Aparecida de Comunicação,
Direção e Serviço”; “Uma Família em Romaria...”, sobre a Campanha dos Devotos. Em Vida Santa fala
do P. Vítor Coelho de Almeida. Há ainda cartas de leitores, terço dos homens, reflexões sobre a liturgia
dominical do mês, álbum de família, casais em destaque, representantes da Campanha dos Devotos,
histórias de fé, fato missionário pitoresco, foto-legenda histórica de Aparecida (SP), receita culinária,
encerrando com reflexão diária do Evangelho do mês. (revista@santuarionacional.com)
4277. Revista Devotos Mirins - março/2013 - Com 30 páginas em formato gibi e edição de 79.000
exemplares, é também da Campanha dos Devotos, do Santuário Nacional. Para o público infantil,
apresenta como tema de capa e história em quadrinhos com o título “Eu amo os animais!” Outra
matéria em quadrinhos fala de “Uma vida cheia de saúde!”. Seguem: oração, jogo dos 7 erros, caçapalavras, uma página de catequese, correio do Tijolinho, página para desenhar, cartinhas de leitores,
desenho para colorir, enigma, 4 páginas de atividades divertidas, testes, fotos.
(devotosmirins@santuarionacional.com)
4278. Revista Brasil Cristão - março/2013 - Com 34 páginas e edição de 230.000 exemplares, tem como
título de capa e matéria interna: “Quaresma: Tempo de conversão, caminho para a libertação”. Seguem:
“Páscoa, garantia de vida eterna”; “Curso completo sobre S. José”; “A influência da Igreja na
Medicina”; “Especial quaresma: Tempo de conversão, caminho para a libertação”; “Amar e Educar, A
criança só cresce com limites”. “Plano de Crescimento Pessoal”, falando dos coléricos; “Semana Santa:
como viver a semana mais importante da nossa fé”; “Onde há Deus, há futuro”. Segue entrevista sobre
“As Mãos ensanguentadas de Jesus”. E ainda: “A fé é uma virtude teologal”; “A cura foi resultado da
fé”, sobre problema de saúde revertido com o poder da oração; “Desceu à Mansão dos Mortos”;
“Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor”; “Jornada Virtual da Juventude”; “Missa em Três
Corações”, das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Ainda: “De Vilão a Mocinho”, sobre o abacate, em vida
e saúde; mural do sócio, graças alcançadas, trabalhos manuais. Um caderninho com breve reflexão
sobre o Evangelho de cada dia do mês. O santo do mês foi S. Domingos Sávio. (sócios@asj.org.br)

