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4279. Evangelho de 4ª-feira (10-04-2013) - At 5, 17-26; Sl 33; Jo 3, 16-21 - Deus amou tanto o mundo,
que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De
fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja
salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não
acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens
preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se
aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade
aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus.
Recadinho: - Minha inteligência me leva a crer que realmente se eu não praticar minha fé, de nada vale?
Ela não existe? - Jesus foi sempre bem claro e objetivo. Dou testemunho de vida que pode atrair outros
para Deus? - Minhas ações são sempre boas? - Procuro ser luz para meu próximo? - Preciso de
conversão? Preciso de arrependimento? Coloco-me diante de Deus refletindo sobre isso?
4280. Movimento no Santuário Nacional de 1º a 07 de abril/2013 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 1º a 07 de abril/2013
circularam pelo Santuário 157.909 visitantes. No sábado, 06 de abril, visitaram o Santuário 58.232
pessoas e, no domingo, 07 de abril, o número foi de 99.677 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o
número de visitantes foi de 31.263. A previsão do Santuário Nacional de Aparecida (SP) para o
próximo fim de semana é a cidade receber 51.259 visitantes no sábado, dia 13 de abril; e 92.759 no
domingo, dia 14 de abril.
4281. Bispos do Brasil em Aparecida (SP) - De 10 a 19 de abril de 2013, o Santuário Nacional de
Aparecida acolhe a 51ª Assembléia Geral dos Bispos do Brasil. Desde 2011 Aparecida (SP) passou a ser
a sede permanente da Assembleia, que reúne mais de 300 bispos de todo o país. O Santuário Nacional
disponibiliza toda a sua infraestrutura de acolhimento, com espaços específicos para este encontro.
4282. 700 jovens dançaram em shopping de Campo Grande (MS) - No dia 31 de março de 2013, um
“flash mob” mobilizou cerca de 700 jovens de paróquias da cidade de Campo Grande, na praça de
alimentação de um shopping. O evento foi organizado para divulgar a Jornada Mundial da Juventude,
que será realizada em julho, na cidade do Rio de Janeiro. O “flash mob” é uma aglomeração instantânea
de pessoas em certo lugar para realizar determinada ação inusitada previamente combinada. O evento
se deu volta das 16h30 e durou quatro minutos. A praça ficou lotada e o movimento chamou a atenção
de todos os que passeavam pelo shopping. Os participantes começaram a dançar no meio da praça ao

som da canção “Eu Acredito na Juventude”, que é a trilha oficial dos “flash mobs” que
foram realizados em várias cidades do país. A campanha ganhou corpo por meio das
redes sociais, depois que um grupo de jovens fez a proposta à Arquidiocese de Campo
Grande e conseguiu fazer vingar o evento na Capital. “Esse é o ano da juventude e o foco da
Igreja é acolher os jovens. Estou com os sentimentos à flor da pele, de ver os jovens dançando. Com
certeza contagiou todo mundo que assistiu”, comentou o coordenador diocesano de pastoral, que cuida
do setor da juventude, P. Márcio Reis. O evento superou as expectativas e obrigou os participantes a se
apertarem para executar a coreografia. Entre os que dançaram, o sentimento foi de orgulho e de
fortificação da juventude católica. “Para mim foi uma satisfação ver a Igreja Católica viva, uma
juventude engajada, no trabalho de evangelização. Hoje é dia da ressurreição de Jesus e a igreja
ressuscitou com a força dos jovens”, comentou o professor de Educação Física, da igreja Santo
Antônio, Júlio Cesar Floriano, de 24 anos.
Entre os católicos que passeavam pelo shopping e foram pegos de surpresa pelo evento, a emoção por
ver jovens mobilizados foi grande. “Eu estava na praça lanchando com a família e de repente, todo
mundo começou a dançar. Percebi que se tratava de uma mensagem religiosa. Foi emocionante,
principalmente pelo que a música transmitiu, de acreditar na juventude. É muito bom ver tantos jovens
anunciando uma coisa dessas”, comentou a podóloga Hieda Farias, de 40 anos.

