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4368. Evangelho de 2ª-feira (29-04-2013) - Sta. Catarina de Sena - At 14, 5-18; Sl 113; Jo 14, 21-26 Jesus disse a seus discípulos: “Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora,
quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele”. Judas, não o Iscariotes,
disse-lhe: “Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo?” Jesus respondeu-lhe:
“Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a
nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha,
mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o
Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu
vos tenho dito”.
Recadinho: - Amo a Deus acima de tudo? - Coloco o que é de Deus em primeiro lugar? - É fácil amar o
próximo? - Como convivo com meus próximos mais próximos? - Respeito-os como quero que me respeitem?

4369. Mais de 40 mil pessoas na 43ª Romaria Nacional dos Vicentinos - No dia 28 de abril de 2013, os
membros da Sociedade São Vicente de Paulo realizaram sua 43ª Romaria ao Santuário Nacional de
Aparecida (SP), com a participação de mais de 40 mil pessoas. O ponto alto da romaria foi a
participação na Missa das 10h, presidida por dom Vicente Zico, arcebispo emérito de Belém (PA).
Antes da Missa promoveram uma confraternização no Centro de Eventos. Na véspera os vicentinos
tiveram, às 14h30, a via-sacra no Morro do Cruzeiro e à noite promoveram o “Festvida - festival de
dança”, com a apresentação de grupos, num concurso, representando a temática do ano, “Amor,
Caridade e Justiça”, e o lema dos vicentinos que é “servidor dos mais pobres!” O grupo vencedor foi o
“Lumen”, de Jundiaí (SP). Neste ano a romaria teve um enfoque especial, comemorando os 200 anos
de nascimento do beato Frederico Ozanam, fundador da Sociedade São Vicente de Paulo. Sob a
liderança da presidente do conselho nacional, Ada Ferreira, participaram da romaria membros dos 33
conselhos metropolitanos existentes no Brasil, tendo na coordenação da romaria Luiz Alberto Barbosa,
que testemunhou: “Este encontro anual é sempre motivo para renovarmos nossa fé vicentina e
mariana. O Santuário Nacional é onde ocorre a maior concentração de vicentinos do mundo”.
4370. Romaria da diocese de Osasco (SP) - No dia 1º de maio de 2013, feriado do Dia do Trabalho, a
diocese de Osasco (SP) estará realizando sua 9ª Romaria Diocesana ao Santuário Nacional, com a
participação de mais de 17.000 pessoas. Em 2012 participaram da romaria cerca de 8.000 pessoas. Além
de carros particulares, os romeiros viajarão em cerca de 390 ônibus, com devotos de 76 paróquias e a
participação de mais de cem sacerdotes. O ponto alto da romaria será a Missa das 7h, presidida pelo
bispo da diocese, Dom Ercílio Turco, e seguida de tempo especial de oração, com a reza do terço, na
Tribuna Bento XVI. As intenções especiais da romaria são a comemoração dos 25 anos de existência
da diocese, do plano de pastoral e dos 50 anos de vida sacerdotal do bispo Dom Ercílio.
4371. Papa Francisco realizou “Jornada dos Crismandos” - No dia 28 de abril de 2013, o Papa
Francisco administrou o Sacramento da Crisma a 44 pessoas de vários países. A maioria foram jovens,
sendo o mais novo de 11 anos e o mais idoso de 55. Eram provenientes de regiões onde os cristãos
vivem em situações difíceis e onde populações vivem sob guerra ou em situação de calamidade. Foram
crismados “ jovens que mostram a face da Igreja presente lá onde o ser humano vive e sofre, para dar a
alguns e transmitir a muitos a esperança e a certeza do futuro”, comentou o Presidente do Pontifício
Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, dom Rino Fisichella.
O Sacramento da Confirmação foi ministrado durante a realização da “Jornada dos Crismandos”, tendo
como tema: “Sois minhas testemunhas”. O encontro mundial de crismandos reuniu na Praça de São
Pedro cerca de 70 mil jovens, em geral acompanhados de catequistas e sacerdotes.
Outros eventos especiais estão programados para este Ano da Fé: De 3 a 5 de maio Jornada da
Fraternidade e da Piedade Popular, para a qual já há 50.000 inscritos; nos dias 18 e 19 de maio,
Solenidade de Pentecostes, será o encontro dos movimentos eclesiais, já com 90.000 inscritos; no dia 2
de junho/2013, Solenidade de Corpus Christi, uma hora de adoração eucarística simultânea em todas as
dioceses do mundo. São promoções do Ano da Fé, que tinham sido programadas já por Bento XVI.

