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4310. Evangelho de 4ª-feira (17-04-2013) - At 8, 1b-8; Sl 65; Jo 6, 35-40 - Jesus disse à multidão: “Eu
sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu,
porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e
quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade
daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum daqueles
que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai: que toda pessoa que
vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia”.
Recadinho: - É duro passar fome, é duro passar sede. Estou de tal modo unido(a) a Deus que não corro
risco de passar fome ou sede da sua Graça? - Jesus promete que não afastará ninguém dele. Em nossa
sociedade há muito desprezo com relação ao próximo? Dê algum exemplo. - Quando me afasto de
Deus? - É Jesus que se afasta de mim ou sou eu que às vezes me afasto dele? - Choro a morte de um
ente querido. É justo. Mas procuro com a morte me fortalecer mais na fé?
4311. Assembleia dos Bispos do Brasil em Aparecida (SP) - Até o dia 19 de abril de 2013, os bispos do
Brasil estão reunidos em assembleia no Santuário Nacional. Os trabalhos se realizam durante todo o dia
no plenário do Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, em Aparecida (SP). Os estudos e as
reflexões dos mais de 360 bispos abordam diversos temas de interesse eclesial, concentrando-se
principalmente em torno do tema central: “Comunidade de comunidades. A nova paróquia”.
Entre os temas prioritários, sobre os quais os bispos estão refletindo, estão a questão da Reforma
Agrária e o projeto de um Diretório para a Comunicação da Igreja no Brasil. O projeto é fruto de
reflexão e de diálogo de leigos, diáconos, presbíteros e bispos. Também a questão agrária no Brasil está
tendo espaço no contexto das reflexões.
4312. Pontificado do Papa Francisco será consagrado a Nossa Senhora de Fátima - No dia 13 de maio
de 2013, em Fátima, Portugal, em celebração para a qual é convidado todo o povo de Deus, o
pontificado do Papa Francisco será consagrado a Nossa Senhora de Fátima. O pedido foi apresentado
pelo Papa ao Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo. A data foi decidida pelos bispos
portugueses. Nos dias 12 e 13 de maio realiza-se a peregrinação internacional, neste ano comemorando
os 96 anos da primeira aparição de Nossa Senhora aos videntes Lúcia, Francisco e Jacinta e será
presidida pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta.
4313. Papa Francisco e seu sucesso editorial - No dia 08 de abril de 2013, chegou às livrarias da Itália o
livro “Rezem por mim”, editado pela Livraria Editora Vaticano. O Diretor da Livraria, P. Giuseppe
Costa, comenta que o Papa “está divulgando uma mensagem de esperança a todos” e informa que em
breve será lançado um novo livro sobre Francisco, intitulado “Só o amor pode nos salvar”. Trata-se de
uma seleção de diversos pronunciamentos do Cardeal Bergoglio. O fio condutor é a linha da
misericórdia que une Deus ao homem e não deixa ninguém sozinho. Sobretudo os mais pobres”,
explicou, continuando: “A linguagem do Papa Francisco é direta e nasce a partir da realidade, mas atrás
desta simplicidade fala uma profunda compreensão do homem numa grande capacidade de síntese”.
4314. Movimento no Santuário Nacional de 08 a 14 de abril/2013 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 08 a 14 de abril/2013
circularam pelo Santuário 193.358 visitantes. No sábado, 13 de abril, visitaram o Santuário 45.515
pessoas e, no domingo, 14 de abril, o número foi de 93.106 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o
número de visitantes foi de 54.737. A previsão da Santuário Nacional de Aparecida (SP) para o
próximo fim de semana é a cidade receber 53.110 visitantes no sábado, dia 20 de abril; e 89.389 no
domingo, dia 21 de abril. Na segunda-feira, dia 08 de abril, estiveram em Aparecida (SP)
aproximadamente 29.901 pessoas, pois foi feriado municipal, dia em que se comemora a festa de S.
Benedito. Normalmente tal festa é celebrada na segunda-feira de páscoa, dia em que ele faleceu, mas
em Aparecida (SP), na década de 1970, foi transferida para a segunda-feira seguinte para não coincidir
com as celebrações da Semana Santa.

