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4687. Evangelho de 3ª feira (09-07-2013) - Sta. Paulina do Coração Agonizante de Jesus - Gn 32, 23-33;
Sl 16; Mt 9, 32-38 - Apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio.
Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam:
“Nunca se viu coisa igual em Israel”. Os fariseus, porém, diziam: “É pelo chefe dos demônios que ele
expulsa os demônios”. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas,
pregando o Evangelho do Reino, e curando todo o tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as
multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm
pastor. Então disse a seus discípulos: “A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao
dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita!”
Recadinho: - Jesus agia por amor e misericórdia. Relaciono-me com meu próximo por amor
verdadeiro? - Jesus nos convoca para sermos trabalhadores da messe. Que missao exerço? - São muitos
os que vivem cansados, abandonados e abatidos? - Encontro pessoas desanimadas e abatidas? Posso
fazer alguma coisa por elas? - Tenho ajudado alguém pelo menos escutando e acolhendo?
4688. 2013: ano voltado para a Juventude! - O Brasil católico está centrado nos trabalhos de
evangelização da Juventude, tendo como focos centrais a Campanha da Fraternidade e a Jornada
Mundial da Juventude, de julho, no Rio de Janeiro (RJ). Estamos vivendo intensamente também o ano
da Fé, que se encerrará no dia 24 de novembro de 2013, festa de Cristo Rei.
Na Arquidiocese de Goiânia, o Setor Juventude promoveu a 9ª edição do “Atreve-Te - Encontro de
Formação e Espiritualidade para Jovens”, com o tema: “Ide e fazei discípulos entre todas as nações”,
que é o lema da Jornada Mundial Rio2013. Houve momentos de adoração, celebração eucarística,
louvor e animação.
Em Recife (PE), houve o “Bote Fé Recife e Olinda 2013”, que constou de onze horas de eventos, com
a apresentação de várias bandas: Rosas de Saron, Irmã Kelly Patrícia, Missionário Shalom e Banda
Iahweh, além de vários artistas locais, como Banda Vox Dei, Frei Damião e Padre João Carlos.
Em Belo Horizonte (MG), os jovens da Arquidiocese promovem mensalmente, até a Jornada Mundial
da Juventude, a Vigília Eucarística da Juventude, no Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua.
Um dos temas de reflexão foi: “Vamos às aldeias vizinhas, para pregar também ali, pois foi para isso
que eu vim”.
A Arquidiocese de Florianópolis (SC) realizou um show de evangelização: “Bote Fé Floripa”, que
constou de apresentação de bandas locais e nacionais, apresentações culturais e celebração eucarística.
No Rio de Janeiro (RJ), a Vigília dos Jovens Adoradores é realizada mensalmente.
Assim, Brasil afora, intensifica-se cada vez mais a preocupação com a juventude, tendo como centro de
tudo a Jornada Mundial de julho no Rio de Janeiro (RJ).
4689. Católicos e budistas: juntos são sinal de paz e compartilha! - Enquanto a península coreana ainda
está vivendo sob tensão e ameaças de guerra, as religiões são chamadas “a darem juntas um sinal de paz
e de reconciliação” e a serem “sinal de compartilha e misericórdia na sociedade”, é o que afirma o
Arcebispo de Seul, Dom Andrew Yeom Soo-jung, numa mensagem enviada aos fiéis budistas em maio
de 2013, por ocasião dos 2557 anos do nascimento de Buda. Dirigindo-se aos “estimados amigos
budistas”, o Arcebispo escreve: “A nossa sociedade atual é repleta de vários conflitos e de divisões.
Estamos diante de problemas como o aumento do materialismo e do ateísmo e a falta de valores
morais. Nessas circunstâncias, creio que o nosso papel como homens de fé seja muito importante. A
coisa mais valiosa para nós é a espiritualidade da compartilha, da misericórdia e do amor. Devemos
empreender ações de amor visíveis aos outros e nos tornar o maior sinal de paz para o mundo”.
O texto da mensagem prossegue: “A coexistência harmoniosa entre Budismo e Cristianismo é um
grande modelo de paz para os que estão em situações de conflito. Devemos continuar trabalhando
duramente. Esta importante festa budista é também uma boa ocasião para refletir sobre a vida e a
pregação de Buda. Rezo para que a espiritualidade budista de amor e de compartilha possa ser
profundamente radicada na nossa sociedade”.

