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6850. Evangelho de 3ª feira (16-12-2014) - Sf 3, 1-2.9-13; Sl 33; Mt 21, 28-32 - Jesus disse aos chefes
dos sacerdotes e aos anciãos do povo: “Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao
primeiro, ele disse: “Filho, vai trabalhar hoje na vinha!” O Filho respondeu: “Não quero”. Mas depois
mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: “Sim,
senhor, eu vou”. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?” Os sumos sacerdotes e os anciãos
do povo responderam: “O primeiro”. Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo, que os publicanos
e as prostitutas vos precedem no Reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e
vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo
vendo isso, não vos arrependestes para crer nele”.
Recadinho: - O que dizer da chamada “parábola do arrependimento?” - Não deve ser esta uma de
nossas primeiras atitudes, o saber arrepender-se? - Adianta dizer que é de formação católica se não
pratica? - Procuramos coerência entre nossas palavras e atos? - Pede as luzes do Espírito para conseguir
trilhar o caminho do arrependimento?
6851. A Festa da Família Natural - A Festa da Família Natural será no último dia de aula antes das férias
de Natal! Sim, é uma boa notícia. Mas será realidade longe do Brasil! Os alunos das escolas públicas da
Região Vêneto, na Itália, estão se preparando para celebrar a “Igreja doméstica”. O Conselho Regional
aprovou a criação do dia em outubro/2014. A Região Vêneto também rejeita "o propósito e o
conteúdo do documento padrão para a educação sexual na Europa, elaborado pelo escritório europeu
da Organização Mundial da Saúde (OMS)”. A notícia foi confirmada pela ministra da Educação, Elena
Donazzan, que acrescentou que a Junta colocará "todas as ferramentas à disposição" para "dificultar a
eficácia e a adoção por parte das escolas da Região Vêneto" do documento da Organização Mundial da
Saúde!
A Conselheira da Liga Arianna Lazzarini disse que muitos pais consideram "aberrante" o documento da
Organização Mundial da Saúde, uma vez que inculca "desde o jardim de infância conceitos como a
masturbação infantil precoce, o contato físico como expressão de amor, o “brincar de médico”, o
direito de explorar a liberdade de gênero, o abuso e a violência sexual, o sexo nos meios de
comunicação, a auto-estimulação!”
6852. Iraque: igrejas destruídas ou transformadas em prisões! - Dezembro de 2014 ficará um período
tristemente marcado para os cristãos do Iraque e do mundo solidário! Cerca de 15 mil cristãos tiveram
que fugir da cidade iraquiana de Mosul, no norte do país, por causa das ameaças dos jihadista do Estado
Islâmico, que dominam a região desde o dia 10 de junho/2014. Ali permanecem apenas algumas
famílias dos 35 mil fieis cristãos que tinha há dez anos. Nos últimos dias, alguns detentos, vendados e
atados, teriam sido transferidos à antiga igreja caldeia da Imaculada, depois de ser detonada a prisão de
Badush. O mosteiro de São Jorge, pertencente à Ordem antoniana de São Ormisda dos Caldeus, foi
transformada em prisão. Existe o medo de que nos locais do mosteiro as mulheres sofram violência
sexual!
Em Mosul, no dia 24 de novembro/2014, o grupo extremista usou explosivos para danificar o
convento das irmãs caldeias do Sagrado Coração, anteriormente ocupado e utilizado como alojamento
e base logística. Conhecido como o Convento de la Victoria, o mosteiro tinha sido construído graças a
uma doação do presidente iraquiano Saddam Hussein, enforcado em 2006. A delegação da União
Europeia no Iraque confirmou a devastação de diferentes igrejas da região.
6853. A alegria da Igreja - “Quando a Igreja para em si mesma, se fecha em si mesma, talvez bem
organizada, um organograma perfeito, tudo no lugar, tudo limpo, mas falta alegria, falta festa, falta paz,
e assim se torna uma Igreja desanimada, ansiosa, triste, uma Igreja que parece mais uma solteirona do
que uma mãe, e essa Igreja não serve, é uma Igreja de museu. A alegria da Igreja é parir; a alegria da
Igreja é sair de si mesma para dar vida; a alegria da Igreja é ir em busca daquelas ovelhas que estão
perdidas; a alegria da Igreja é justamente aquela ternura do pastor, a ternura da mãe”. (Papa Francisco,
09/dezembro/2014)

