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4740. Evangelho de domingo - 16ºtc - (21-07-2013) - Gn 18, 1-10a; Sl 14; Cl 1, 24-28; Lc 10, 38-42 Aconteceu que, durante a viagem, Jesus entrou numa vila. Uma mulher, chamada Marta, hospedou-o
em sua casa. Ela tinha uma irmã, de nome Maria. Esta, assentada aos pés do Senhor, escutava suas
palavras. Maria andava de cá para lá, ocupada com o serviço, que era grande. Em dado momento, ela
parou e disse: “O Senhor não se incomoda que minha irmã me largue sozinha? Diga-lhe que me ajude”.
Em resposta, Jesus lhe disse: “Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com muita coisa; todavia,
pouca coisa é necessária, e até mesmo uma só. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será
tirada!”
Recadinho: - Como e em que circunstâncias você procura ouvir a voz de Deus? - É fácil dosar as atividades
puramente materiais com as espirituais? - Como é sua vida de apostolado? - Como você acolhe os que batem à
sua porta? - Sua vida é um bom exemplo de ação e contemplação?

4741. Rádio Maria na Índia - No final de junho de 2013 foi inaugurada na Índia a Rádio Maria, com
transmissões através da internet. A cerimônia histórica se deu em Cochin, no Estado de Kerala, e
contou com a presença de membros do governo indiano, com o representante da Família Mundial da
Rádio Maria, P. Francisco Palacios, e com o diretor da emissora no país, P. Raphael Kootumghal. O ato
religioso foi presidido por dom Joseph Kariyil, bispo de Cochin, cujo desejo é que a estação católica “se
torne líder de um projeto ambicioso: levar a Boa Nova ao povo de um país em rápido crescimento, que
tem a necessidade de conhecer a salvação e a misericórdia de Jesus, nosso Redentor”.
A inauguração da Rádio Maria em Cochin é um dos onze projetos financiados pela “corrida de
solidariedade Mariatona”, ou Mariathon, em inglês, realizada globalmente de 10 a 12 de maio de 2012.
4742. História da Rádio Maria na Índia - A história da Rádio Maria na Índia começou com a inspiração
de um sacerdote indiano, P. Raphael Kootumghal, que, em missão no Equador, veio a conhecer e
participar de programas da emissora e percebeu o poder de conversão proporcionado por esse
“presente de Maria”. Ao retornar à Índia, depois da experiência missionária recém-feita e de conversar
com o bispo sobre a possibilidade de criar uma emissora missionária e evangelizadora, P. Raphael
entrou em contato com os escritórios da Família Mundial da Rádio Maria, na Itália, a fim de organizar
uma reunião na país asiático. Em outubro de 2008, com uma visita à diocese de Cochin, começaram os
estudos de viabilidade que levaram ao nascimento, agora, da web-rádio Maria Índia. Os diretores da
emissora ressaltam que a experiência permitirá explorar possibilidades semelhantes em outros países
que proíbem a transmissão pública de conteúdos religiosos da Igreja católica.
4743. Religiosos do Brasil se reuniram em Brasília (DF) - De 15 a 19 de julho de 2013, cerca de 600
religiosos, representando a Conferência dos Religiosos do Brasil, tiveram sua XXIII Assembleia Geral
na Escola Paroquial Santo Antônio, de Brasília (DF). Na ocasião, realizou-se a eleição da nova
presidência que atuará de 2013 a 2016 em prol da Vida Religiosa do Brasil. Sobre o contexto da
Assembleia e sua importância, falou P. Geraldo Kolling, membro da Diretoria: “Biblistas, psicólogos,
teólogos e missiólogos ajudaram no processo eletivo com algumas reflexões sobre a Vida Religiosa: o
que “a Vida Religiosa está conversando hoje, pelo caminho”; sinais que a Vida Religiosa “não
reconheceu” ao longo dos tempos; experiência de convidar, abrir a porta e “entregar a casa a Jesus’;
compromisso missionário de voltar à causa (levantar-se, depressa, voltar), leitura humana do caminho
(experiência) de Emaús”.
4744. Ser cristão! - "Ser cristão significa deixar-se renovar por Jesus nesta nova vida. Eu sou um bom
cristão, todos os domingos, de 11h ao meio-dia. Vou à missa e faço isso como se fosse uma coleção! A
vida cristã não é uma colagem de coisas! É uma totalidade harmoniosa, feita pelo Espírito Santo, que
renova tudo: renova o nosso coração, a nossa vida e nos faz viver num estilo diferente, num estilo que
envolve toda a existência. Não se pode ser cristão pela metade, a tempo parcial. O cristão a tempo
parcial não funciona! Tudo, totalidade a tempo integral! Esta renovação é o Espírito quem nos faz. Ser
cristão não significa fazer coisas, mas deixar-se renovar pelo Espírito Santo ou, para usar as palavras de
Jesus, tornar-se vinho novo!" (Papa Francisco, 06/julho/2013)

