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1755. Evangelho de quinta-feira (18-08-2011) - 1ª leit Jz 11, 29-39ª; Sl 39, 5. 7-10; Mt 22, 1-14 Voltando a ensinar em parábolas, Jesus disse: “O Reino dos Céus é como um rei que fez um banquete
de casamento para seu filho. Mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas eles não
quiseram vir. Mandou novamente outros empregados com esta ordem: ‘Dizei aos convidados: Já
preparei meu banquete, matei meus bois e os animais cevados, tudo está pronto, vinde para a festa!’
Eles, porém, fizeram pouco caso e saíram, um para seu sítio, outro para seus negócios; e os demais,
apoderando-se dos empregados, insultaram-nos e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seus
soldados, que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram sua cidade. Disse em seguida a seus
empregados: ‘O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos dele. Ide, então, às saídas
dos caminhos e convidai para o banquete todos os que encontrardes’. Os empregados saíram pelos
caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de
convidados.
O rei entrou para ver os que estavam à mesa e viu lá um homem que não trajava a veste nupcial.
Perguntou-lhe: ‘Amigo, como foi que entraste aqui sem a veste nupcial?’ Ele, porém, ficou calado.
Então o rei ordenou aos servos: ‘Amarrai seus pés e suas mãos e jogai-o lá fora na escuridão. Lá haverá
de chorar, rangendo os dentes’. Pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos’”.
Recadinho: - Nunca é demais insistir: Que lugar ocupa a Eucaristia em sua vida? - Como se prepara
para ela? - Em sua comunidade há muita indiferença para com a Eucaristia? - Você se esforça para
participar realmente da vida da comunidade? - Sente-se um convidado responsável?
1756. Jornada da Juventude de Madri em números - A capital espanhola recebeu quase meio milhão de
jovens procedentes de países da América Latina para esta 26ª Jornada Mundial da Juventude. Quase 1,5
milhão de jovens estão em Madri. Destes, mais de 400 mil são latino-americanos, sendo os brasileiros
os mais numerosos: cerca de 13.472 oficialmente inscritos. O México ocupa a segunda posição, com
7.017 inscritos, seguido por Argentina 6.484; Venezuela 5.527; e Colômbia 3.685. Tais números se
referem a registros oficiais. Normalmente o total de participantes costuma ser o triplo dos dados
oficiais, dizem os peritos.
Por nacionalidades, sem contabilizar os espanhóis, os mais numerosos são os italianos, calculados em
torno de 100 mil, seguidos por franceses, poloneses, alemães e americanos. Para alojar a todos, a
organização do evento conseguiu 693 centros públicos, 790 espaços privados e outros 3,5 mil espaços
como pavilhões esportivos, paróquias e colégios. Os participantes estão sendo atendidos por cerca de
30 mil voluntários, 4 mil deles estrangeiros, que se prepararam durante dois anos para receber e
informar os peregrinos. Há voluntários que cuidam de tradução e logística, acompanhamento de
autoridades, coordenação de grupos, etc.
1757. Jovens da Etiópia na Jornada Mundial da Juventude - É a primeira vez que jovens da Etiópia
participam de uma Jornada Mundial da Juventude. Está na jornada de Madri um grupo da etíopes,
acompanhado por 165 religiosos da Comunidade de São João, um instituto religioso de direito
diocesano fundado na França, em 1975, que também mantém uma sede em Addis Abeba.
Eles estão fazendo parte de um grupo de outros 2 mil e 300 jovens, orientados pela Comunidade de
São João, vindos da Europa, das Américas e da Ásia. Após a jornada, estes jovens irão em peregrinação
a Fátima, em Portugal. A Etiópia fica na região nordeste da África. Possui 83 milhões de habitantes,
sendo 55% católicos e 35% que professam o islamismo.
1758. Jornada Mundial da Juventude e Internet - Em Madri há uma equipe de 80 voluntários em
veículos com conexão à Internet que atualizam as páginas do evento nas redes sociais. Trata-se da
primeira Jornada da Juventude completamente ligada às redes sociais. De qualquer ponto da cidade é
possível conexão permanente. Um grupo de profissionais cuida de redes em mais de 20 línguas. Está
sendo considerado o maior encontro de Internet organizado pela Igreja Católica. As redes mais
divulgadas estão sendo: Facebook, Twitter e a espanhola Tuenti.

