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1699. Evangelho de quinta-feira (04-08-2011) - S. João Maria Vianney - 1ª leit Nm 20, 1-13; Sl 94, 1-2.
6-9; Mt 16, 13-23 - Chegando ao território de Cesaréia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos:
“No dizer do povo, quem é o Filho do homem?” Responderam: “Uns dizem que é João Batista,
outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas”. Então, Jesus perguntou -lhes: “E
para vós, quem sou eu?” Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o filho do Deus vivo”. Em
resposta, Jesus lhe disse: “Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano
que te revelou isso e, sim, meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo: Tu és Pedro, e sobre
esta pedra edificarei minha Igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá -la. Vou te
dar as chaves do Reino dos Céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que
desligares na terra será desligado nos céus”. Depois, Jesus ordenou aos discípulos que não
dissessem a ninguém que ele era o Messias. Desde então, começou Jesus a explicar a seus discípulos
que teria de ir a Jerusalém para aí sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos
escribas; e que teria de morrer e, ao terceiro dia, ressuscitar. Pedro, chamando-o à parte, começou a
repreendê-lo com estas palavras: “Deus te livre, Senhor! Isto jamais te acontecerá!” Jesus, porém,
voltou-se para Pedro e lhe disse: “Afasta-te de mim, Satanás! És uma pedra em meu caminho, porque
teu modo de pensar não é o de Deus, mas o dos homens!”
Recadinho: - Quem é realmente Jesus para você? - Em sua comunidade surgem às vezes pessoas que
são verdadeiras pedras de tropeço para a caminhada? - Qual a atuação de Jesus nos evangelhos que lhe
fala ao coração de modo especial? - Na sociedade em que você vive, há respeito para com a imagem de
Jesus? - Que símbolo mais marcante da vida de Cristo você já viu? - Que tipo de presença de Jesus
marcou mais sua vida?
1700. Movimento no Santuário Nacional - Conforme dados estatísticos fornecidos pelo Santuário
Nacional de Aparecida, nos dias da semana de 25 a 29 de julho/11, circularam pelo Santuário 55.010
visitantes. No sábado, 30, visitaram o Santuário 69.827 pessoas e, no domingo, 31, o número foi de
82.165 peregrinos. A previsão para o próximo fim de semana é o Santuário Nacional receber 48.555
pessoas no sábado, dia 06 de agosto; e 64.194 no domingo, dia 07 de agosto.
1701. Celebramos S. João Maria Vianney - Conhecido como “Cura d’Ars”, a cidade da França que ficou
famosa devido a ele, que foi seu pároco, deixou tantas marcas positivas que a Igreja o colocou como
padroeiro dos sacerdotes. E devido a ele, dia 4 é o dia do padre. Por intermédio dos sacerdotes, Cristo
se faz presente no pão que se converte em seu Corpo e no vinho que se converte em seu Sangue.
Em torno da celebração, apresentamos hoje, em PPS (segue como anexo), uma reflexão sobre “Ser
Sacerdote”. Com a Mãe de Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, rezamos:
“Mãe da Igreja, nós, sacerdotes, queremos ser pastores que não se apascentam a si mesmos, mas se
oferecem a Deus pelos irmãos, nisto mesmo encontrando a sua felicidade. Queremos, não só por
palavras mas, com a própria vida, repetir humildemente, dia após dia, o nosso “eis-me aqui”. Guiados
por Vós, queremos ser Apóstolos da Misericórdia Divina, felizes por celebrar cada dia o Santo
Sacrifício do Altar e oferecer a quantos no-lo peçam o sacramento da Reconciliação.
Mãe nossa desde sempre, não Vos canseis de nos visitar, consolar, amparar. Vinde em nosso socorro e
livrai-nos de todo o perigo que grava sobre nós. Com este ato de entrega e consagração, queremos
acolher-Vos de modo mais profundo e radical, para sempre e totalmente, na nossa vida humana e
sacerdotal.
1702. Atentado no Iraque destrói parcialmente igreja - No dia 2 de agosto/11, em Kirkuk, no Norte de
Bagdá, uma explosão deixou parcialmente destruída a igreja sírio-católica da Sagrada Família, que fica
num bairro pobre da cidade iraquiana. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas, entre elas crianças e uma
religiosa. A explosão feriu cristãos e muçulmanos Muitos carros e casas foram destruídos. Outras duas
bombas foram desativadas pela polícia. O atentado ocorreu no segundo dia de Ramadã, período
sagrado de trinta dias para os muçulmanos.

