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1731. Evangelho de sexta-feira (12-08-2011) - Sta. Joana Francisca de Chantal - 1ª leit Js 24, 1-13; Sl
135, 1-3. 16-18. 21-22 e 24; Mt 19, 3-12 - Alguns fariseus, querendo pô-lo à prova, vieram perguntarlhe: “É permitido divorciar-se da esposa por um motivo qualquer?” Jesus respondeu: “Não lestes que
no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: ‘Por isso o homem deixará pai e mãe para
unir-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne’? Assim, já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, o homem não deve separar o que Deus uniu”. Disseram-lhe: “Por que, então, Moisés
prescreveu que se dê uma certidão de divórcio quando se repudia?” Jesus respondeu-lhes: “Moisés
vos permitiu divorciar por causa da dureza de vosso coração; mas no começo não era assim. Ora, eu
vos digo: quem repudiar sua mulher, a não ser em caso de união ilegal, e se casar com outra, comete
adultério”. Disseram-lhe os discípulos: “Se é essa a situação do homem com referência à mulher, não
vale a pena casar-se”. Ele respondeu-lhes: “Nem todos são capazes de entender esta linguagem, mas
só aqueles a quem Deus o concedeu. Porque há pessoas que não se casam por um defeito de
nascença; outras, porque foram mutiladas por terceiros; e outras, que renunciam ao casamento por
amor ao Reino dos Céus. Quem puder entender, que entenda!”
Recadinho: - Pense num exemplo de alguém que não se casou para se dedicar mais e melhor ao serviço
do reino de Deus. - O que você pessoalmente pode fazer para o bem do casamento? - Qual deve ser o
modo de agir de sogros e sogras na educação dos netos? - E no campo de interferências? - E no que se
refere a autoridade e privacidade?
1732. Um despertar também vocacional para os jovens - A Jornada Mundial de Madri, de 16 a 21 de
agosto/11, seja também "um lugar em que a vocação missionária encontre uma resposta alegre e
generosa", é o desejo expresso pelo Conselho Diocesano das Missões da Arquidiocese de Madri. O
documento exorta os jovens a serem corajosos e a não terem medo de responder ao chamado do
Senhor, "porque Deus é quem escolhe e concede a graça necessária para realizar a sua obra".
1733. Festa de Nosso Senhor dos Castores reuniu 40 mil pessoas na diocese de São José do Rio Preto Cerca de 40 mil pessoas participaram, no dia 6 de agosto/11, da 102ª Festa de Bom Jesus dos Castores,
no Santuário do Senhor Bom Jesus, município de Onda Verde (SP). Um grande número de devotos,
pagando promessas ou agradecendo graças alcançadas, percorreram pouco mais de 20 km na Rodovia
Transbrasiliana (BR 153), no trecho entre as cidades de S. José do Rio Preto (SP) e Onda Verde (SP).
“O caminho do Senhor Bom Jesus dos Castores nos leva a descobrir o que Cristo quer de nós”, frisou
o bispo diocesano dom Paulo Mendes Peixoto.
Nem o cansaço nem o frio foram capazes de diminuir a animação dos milhares de jovens que
marcaram presença na “missa da meia noite”, como ficou conhecida a concentração. Usando roupas
claras, a juventude deixou o seu recado: “as camisetas brancas representam uma manifestação de paz,
que deve ser cultivada por todos nós”, disse o reitor do Santuário, P. Alexandre Ferreira dos Santos.
“O jovem que tem fé precisa ir atrás de outros jovens. O brilho de Cristo, nos nossos corações, só
depende de nós”, concluiu dom Paulo.
1734. Santuário diocesano: imagem foi encontrada num córrego - A história do santuário diocesano
teve início por volta de 1900. Tomé Correia de Paiva, dono da fazenda onde fica o santuário, tinha uma
imagem do Senhor Bom Jesus em um altar em casa e teve visões dessa imagem envolta em muita luz.
Ele interpretou aquilo como um sinal de Deus. Na mesma época, uma imagem de madeira do Senhor
Bom Jesus foi encontrada no córrego Castores. Com isso, eles entenderam que realmente era um sinal
de Deus e começaram a fazer novenas e construir uma pequena capela. Em 1909, começaram
oficialmente as peregrinações para Bom Jesus dos Castores. O santuário está na pequena cidade de
Onda Verde (SP), de seis mil habitantes. Sua festa é sempre no dia 6 de agosto. É o Santuário da
diocese de S. Jose do Rio Preto (SP).
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