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1747. Evangelho de terça-feira (16-08-2011) - Sto. Estêvão da Hungria - 1ª leit Jz 6, 11-24ª; Sl 84, 9. 1114; Mt 19, 23-30 - Jesus disse a seus discípulos: “Na verdade vos digo: é difícil para um rico entrar no
Reino dos Céus! E digo mais: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico
entrar no Reino de Deus”. Ouvindo tais palavras, os discípulos ficaram espantados e perguntaram:
“Então, quem poderá salvar-se?” Olhando para eles, Jesus respondeu: “Para os homens isso é
impossível, mas para Deus tudo é possível”. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: “Nós deixamos
tudo para te seguir; que recompensa teremos?” Respondeu-lhe Jesus: “Na verdade vos digo: no mundo
renovado, quando o Filho do homem tomar posse de seu trono glorioso, vós também vos assentareis
em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que deixar casas, irmãos, irmãs, pai,
mãe, filhos ou terras por amor de mim, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna.
Muitos, porém, dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão primeiros”.
Recadinho: - Quais são os principais perigos da riqueza? - Ela é um bem em si? - O que significam para
você partilha e comunhão? - É possível ser dono de reinos deste mundo e querer também o reino dos
céus? - Rico ou pobre neste mundo, qual é sua verdadeira riqueza?
1748. Movimento no Santuário Nacional - Conforme dados estatísticos fornecidos pelo Santuário
Nacional de Aparecida, nos dias da semana de 08 a 12 de agosto/11, circularam pelo Santuário 27.950
visitantes. No sábado, 13, visitaram o Santuário 69.544 pessoas e, no domingo, 14, o número foi de
85.477 peregrinos. A previsão para o próximo fim de semana é o Santuário Nacional receber 59.946
pessoas no sábado, dia 20 de agosto; e 116.509 no domingo, dia 21 de agosto.
1749.. De Cambuquira (MG) ao Santuário Nacional: 80 pessoas caminharam 200 km - O grupo
“Caminheiros da Fé” chegou ao Santuário no dia 13 de agosto/11, fazendo parte da 12ª Romaria da
Diocese de Campanha (MG). As 80 pessoas que percorreram a distância a pé caminharam por três dias
e participaram da Missa das 9h no Santuário, com os romeiros da diocese que fizeram a viagem de
ônibus e carros particulares.
1750. Jornada Mundial da Juventude em Madri - Tem início hoje, dia 16 de agosto/11. O Papa Bento
XVI chegará no dia 18, quinta-feira, participando até o final da jornada, no domingo, dia 21. Os
principais destaques de sua participação serão: Bento XVI confessará três jovens e almoçará na mesma
mesa com 12 jovens de cinco continentes. Participará de uma Via Sacra, na Praça de Cibeles, de Madri,
na sexta-feira, 19, iniciando e concluindo-a com uma oração. Participará também de uma vigília de
oração, no aeroporto "Cuatro Vientos", no sábado, 20, em que responderá perguntas de alguns jovens.
Terá encontros com o Rei Juan Carlos, o chefe de governo José Luis Zapatero e o líder da oposição
Mariano Rajoy, e presidirá, no domingo à Missa de encerramento, também no aeroporto de Madri, com
a participação de cerca de um milhão de jovens. Esta é a segunda viagem do papa Bento XVI à
Espanha em 10 meses, depois das breves etapas de novembro de 2010 em Santiago de Compostela e
Barcelona. A Espanha declara-se 72% católica, mesmo sendo pequeno o número dos praticantes.
1751. Jovens confiados a Maria, a “Nossa Senhora da Solidão” - Nesta segunda-feira, 15, o cardeal
Antonio Maria Rouco Varela, Arcebispo de Madri, Espanha, celebrou Missa na Paróquia de Nossa
Senhora La Paloma, confiando os jovens peregrinos e todos os voluntários à sua intercessão, para que
vivam esta experiência como encontro pessoal com Cristo Ressuscitado. Ali é venerada uma antiga tela
de “Nossa Senhora da Solidão” com as mãos unidas, um longo terço, vestes monacais e uma preciosa
coroa. A tela foi encontrada em 1787. colocada por uma devota na porta de ingresso de um edifício. Na
ocasião, ali, sob o título de “Paloma” (pomba), símbolo da pureza e da paz, Maria foi celebrada
particularmente pelo povo de Madri.. O culto foi aumentando e foi construída uma capelinha. A atual
igreja da “Virgem da Solidão” foi inaugurada pelos reis da Espanha em 1912.
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