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México recebe relíquias do
Beato João Paulo II
Relíquias do Papa Beato João
Paulo II serão expostas em 91 dioceses do México, em agosto próximo. Em comunicado divulgado à
imprensa, a Conferência dos Bispos
do México indicou que a passagem
desses objetos sagrados pelo país
será uma oportunidade para que os
católicos batizados e as pessoas de
boa vontade alcancem o perdão e a
misericórdia de Deus.
O coordenador da Peregrinação
das Relíquias de Karol Wojtyla,
Padre Manuel Corral, pediu que os
objetos sejam venerados “em paz,
ordem e harmonia” e “que o façam
por um papa que quis muito ao México”. (Rádio Vaticano)
Durante cinco dias, o Presi-
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Comissão
do Vaticano
visita sede
da JMJ 2013
dente do Pontifício Conselho para
os Leigos, Cardeal Stanislaw Rylko,
visitou o Rio de Janeiro, sede da
próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em 2013.
Acompanhado por seus auxiliares que integram a comissão organizadora do evento, o prelado foi
recebido pelo Arcebispo do Rio de
Janeiro, Dom Orani João Tempesta
e pelo Presidente da CNBB, Dom
Raymundo Damasceno.
Segundo
Dom
Raymundo,
“essa comissão veio para tomar
conhecimento dos preparativos para
a Jornada Mundial da Juventude.
Eles visitaram os locais onde
haverá as grandes concentrações e
acompanharam o que está sendo feito
em âmbito nacional, em virtude deste
grande evento”. (Rádio Vaticano)
Impossível de ser

falsificado
Recente pesquisa italiana sobre
o Santo Sudário (que, segundo a
tradição, teria envolvido o corpo de
Jesus), revela que este é um “objeto
impossível” de falsificar. Desta vez,
a agência italiana para as novas
tecnologias e desenvolvimento
sustentavel (ENEA) trabalhou
durante cinco anos sobre a formação
da imagem que se vê no sudário,
testando a sua reprodução.
“A imagem dupla (frente e verso)
de um homem flagelado e crucificado, pouco visível no tecido de linho
do Sudário de Turim, tem muitas
características físicas e químicas, e
é impossível de ser reproduzida em
laboratório”, afirmaram os especialistas da agência italiana. O jornal do Vaticano afirma que os cientistas italianos apresentam as suas
conclusões com “extrema cautela”,
limitando-se a “propor considerações que não extravasam o campo
científico”. (Rádio Vaticano)
Igrejas europeias se unem
contra a crise
As Igrejas cristãs presentes na
Europa estão determinadas a trabalhar em conjunto para enfrentar

os problemas econômicos, sociais,
políticos e espirituais que assolam
o continente. O compromisso, baseado no esforço cristão ecumênico,
foi assumido durante um encontro
do comitê conjunto do Conselho das
Conferências Episcopais da Europa
(CCEE) e da Conferência das Igrejas Europeias (CEC), em Genebra,
na Suíça.
No evento, o presidente do
CCEE, Cardeal Péter Erdö, ressaltou que a Igreja Católica está empenhada neste caminho, que “requer não apenas o esforço humano,
mas também uma ação espiritual
que precisa da oração de todos os
cristãos”. (Rádio Vaticano)￼ ￼
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