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1743. Evangelho de segunda-feira (15-08-2011) - 1ª leit Jz 2, 11-19; Sl 105, 34-37. 39-40. 43. 44; Mt 19,
16-22 - Alguém aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: “Mestre, que preciso fazer de bom para alcançar
a vida eterna?” Respondeu ele: “Por que me perguntas sobre o que é bom? Bom é só um. Mas, se queres
entrar na vida, observa os mandamentos”. “Quais mandamentos?” perguntou ele. Jesus lhe disse: “Não
matar, não cometer adultério, não furtar, não levantar falso testemunho; honrar pai e mãe e amar o
próximo como a si mesmo”. Disse o jovem: “Tudo isso tenho observado. O que ainda me falta?”
Respondeu-lhe Jesus: “Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis, dá o dinheiro aos pobres e terás
um tesouro no céu; depois vem e segue-me”. Ao ouvir isso, o jovem foi embora triste, porque era
muito rico.
Recadinho: - O que você faz para alcançar a vida eterna? - O jovem foi embora só pelo fato de ser
muito rico? - O que faltou a ele naquele momento? - Em linhas gerais, o que fazer para conseguir a vida
eterna? - O jovem seguia os mandamentos. O que além disso Jesus pede a ele?
1744. Jornada Mundial da Juventude de 2013 será no Rio de Janeiro - No dia 21 de agosto/11, no
encerramento da Jornada de Madri, o Papa Bento XVI fará o anúncio oficial de que a 23ª Jornada
Mundial da Juventude será na cidade do Rio de Janeiro (RJ), em 2013. Será antecipada de um ano, para
não coincidir com a Copa do Mundo de Futebol de 2014, que será realizada no Brasil. Será a segunda
jornada a se realizar na América Latina. A primeira foi em Buenos Aires, em 1987. As outras foram
realizadas em: Santiago de Compostela (Espanha), Czestochowa (Polônia), Denver (EUA), Manila
(Filipinas), Paris (França), Roma (Itália), Toronto (Canadá), Colônia (Alemanha) e Sydney (Austrália).
Cerca de 20 milhões de jovens participaram destes encontros internacionais que começaram a ser
organizadas em 1984, por iniciativa do Papa João Paulo II. O primeiro foi em Roma, no Domingo de
Ramos de 1984, fazendo parte das celebrações do Ano Jubilar da Redenção (1983-1984).
Para a Jornada de 2013, o Papa Bento XVI visitará novamente o Brasil. Será a segunda vez que Bento
XVI virá ao Brasil. A primeira foi em 2007, quando ele esteve em São Paulo (SP) e em Aparecida (SP)
abrindo os trabalhos da 5ª Conferência do Episcopado da América Latina e Caribe (CELAM).
1745. Jovens, a Cáritas precisa de vocês! - O secretário-geral da Cáritas Internacional, Michel Roy,
divulgou uma mensagem aos jovens de todo o mundo, no contexto da Jornada Mundial da Juventude
que se realizará nos próximos dias em Madri. Em nome da Cáritas, citou o exemplo da atuação dos
jovens em países como o Japão, atingido pelo violento terremoto em março passado, ressaltando que
eles não se limitam a fornecer um serviço, mas levam o amor, a compaixão e a tolerância como
contribuição pessoal ao trabalho da Cáritas.
Michel Roy ressaltou: “Em meio à falta de trabalho, à precariedade e às dificuldades da realidade
juvenil, os jovens precisam de uma sociedade mais justa. A ‘primavera árabe’ mostrou que as novas
gerações podem gerar mudanças: usando as redes sociais se fazem ouvir, abatem os muros da repressão
e da injustiça social.
A todos os jovens que participarão da Jornada, o secretário da Cáritas faz votos para que “reforcem sua
fé e a própria decisão de enfrentar o futuro como uma geração unida, mesmo porque, como afirma
Bento XVI, a Igreja precisa de sua fé viva, de sua caridade criativa e da energia de sua esperança”.
Conclui Michel Roy: “Vocês, jovens, são o futuro para as vítimas de terremotos, para os migrantes nos
mares e para os pobres e vulneráveis”.
1746. Dia da Beata Irmã Dulce no calendário litúrgico: 13 de agosto - Foi nesta data, 13 de agosto, que
a jovem Maria Rita entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe
de Deus, com o nome de Irmã Dulce. Foi a primeira vez em que a “Bem-aventurada Dulce dos
Pobres” foi oficialmente celebrada. As maiores comemorações desta data foram em Salvador (BA),
cidade onde ela viveu e realizou sua obra. Ao cair da tarde, uma procissão partiu do Largo de Roma, do
santuário dedicado a ela, e teve seu encerramento na Igreja do Bonfim.
Estão sendo construídas capelas dedicadas à beata Irmã Dulce em: Teresina (PI); Dores (SE); Fortaleza
(CE); João Pessoa (PB) e em Taubaté (SP).

