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4758. Evangelho de 5ª feira (25-07-2013) - S. Tiago Maior - 2Cor 4, 7-15; Sl 125; Mt 20, 20-28 - A mãe
dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um
pedido. Jesus perguntou: “O que tu queres?” Ela respondeu: “Manda que estes meus dois filhos se
sentem, no teu Reino, um à tua direita e outro à tua esquerda”.
Jesus, então, respondeu-lhes: “Não sabeis o que estais pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu
vou beber?” Eles responderam: “Podemos”. Então Jesus lhes disse: “De fato, vós bebereis do meu
cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é
quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou”.
Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém,
chamou-os e disse: “Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as
oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor;
quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas
para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos”.
Recadinho: - Você tem a convicção de que o maior é aquele que sabe servir? - Será que em sua
comunidade há realmente generosidade no servir? - Há muito abuso de poder? Cite algum fato sem
revelar nomes. - O verdadeiro Reino de Cristo neste mundo é... a cruz! - Reze pedindo o dom do
serviço!
4759. Bispos africanos fazem apelo por fim do conflito no Congo - Em encontro encerrado no dia 16
de julho de 2013, que reuniu uma centena de bispos de todo o continente africano, com o tema "a
Igreja, família de Deus na África, a serviço da reconciliação, da justiça e da paz", os bispos do Congo
lançaram um apelo enfático aos líderes africanos pelo fim da guerra que arrasa a República Democrática
do Congo e para que os políticos trabalhem não pelos próprios interesses e sim pelo bem de toda a
população do continente. A mensagem foi publicada no encerramento da assembleia geral do simpósio
das Conferências Episcopais da África e de Madagascar, realizada em Kinshasa, no Quênia. Na
mensagem final os bispos também convidam os cidadãos africanos "a se comprometer urgentemente
na luta por uma ordem social justa, em que todos usufruam de direitos somados à sua dignidade
humana". Os bispos adotaram um "plano estratégico de cinco anos" (2013-2018) que prevê projetos
em matéria de governança e de formação para as práticas democráticas e para o bem comum.
4760. Igreja do Vietnã é grata aos mártires e missionários - Os leigos são um recurso indispensável para
a Igreja do Vietnã. Com 5,6 milhões de católicos (cerca de 6.87% da população) é a quinta igreja da
Ásia depois de Filipinas, Índia, China e Indonésia. O padre Vincent Pham Trung Thành, superior
provincial dos Missionários Redentoristas do Vietnã, conta: “Após a captura dos vietcongues no sul do
país em 1975, tivemos muita dificuldade na nossa missão. Mas, graças aos leigos, o número de católicos
vem crescendo ano a ano”. O primeiro grande momento missionário no país ocorreu no início do
século XVII graças ao jesuíta Alexandre De Rhodes, que reuniu até seis mil católicos. Mas ainda hoje,
sobretudo em relação aos grupos étnicos que vivem nas montanhas e nas imensas florestas que
compõem o Vietnã, a busca não para. “A nossa Igreja local, conta P. Vincent, está em dívida com os
mártires, sementes da nossa esperança, e com os primeiros missionários como Andrea Phú Yên, jovem
que trabalhou com padre De Rhodes e contribuiu na construção das primeiras comunidades cristãs
vietnamitas estudando a cultura local, aprendendo a língua e a psicologia do povo”.
4761. Jovens, façam festa em torno de Jesus! - "Caros jovens, vi vocês na procissão quando estavam
entrando; convido-os a fazerem festa em torno de Jesus, sacudindo os ramos de oliveira; imagino vocês
ao tempo em que gritam o nome de Cristo e expressam a sua alegria de estar com Ele! Vocês ocupam
um lugar importante na festa da fé! Vocês nos trazem a alegria da fé e nos mostram que devemos viver
a fé com um coração jovem, sempre: um coração jovem, mesmo aos setenta, oitenta anos! Coração
jovem! Com Cristo o coração jamais envelhece! Todos, porém, sabemos e vocês sabem muito bem que
o Rei que seguimos e que nos acompanha é muito especial: é um Rei que ama até ao extremo da Cruz e
que nos ensina a servir, a amar." (Papa Francisco, 24/março/2013, Domingo de Ramos, em Roma)

