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6854. Evangelho de 4ª feira - Ó Sabedoria! (17-12-2014) - Gn 49, 2.8-10; Sl 71; Mt 1, 1-17 - Livro da
origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac; Isaac gerou Jacó; Jacó gerou
Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom; Esrom gerou
Aram; Aram gerou Aminadab; Aminadab gerou Naasson; Naasson gerou Salmon; Salmon gerou Booz,
cuja mãe era Raab. Booz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi.
Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão; Roboão gerou
Abias; Abias gerou Asa; Asa gerou Josafá; Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Ozias; Ozias gerou Jotão;
Jotão gerou Acaz; Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou Manassés; Manassés gerou Amon; Amon
gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na
Babilônia, Jeconias gerou Salatiel; Salatiel gerou Zorobabel; Zorobabel gerou Abiud; Abiud gerou
Eliaquim; Eliaquim gerou Azor; Azor gerou Sadoc; Sadoc gerou Aquim; Aquim gerou Eliud; Eliud
gerou Eleazar; Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu
Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são catorze; de Davi até o
exílio na Babilônia catorze; e do exílio na Babilônia até Cristo, catorze.
Recadinho: - Há tantas injustiças no mundo! Fazemos nossa parte para melhorar o mundo? - Se
também nossa origem é cristã, o que justificaria uma ausência dos caminhos de Deus? - Nosso modo
de agir testemunha nossa origem de fé? - Refletimos sobre a vida de quem nos precedeu e pode ser
exemplo de vida? - O que é mais fácil falar bem ou mal do próximo?
6855. Movimento no Santuário Nacional de 08 a 14/dezembro/2014 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 08 a 14 de dezembro/2014
circularam pelo Santuário 347.698 visitantes. No sábado, 13 de dezembro, o Santuário recebeu 122.920
pessoas e, no domingo, 14 de dezembro, o número foi de 170.138 peregrinos. De segunda a sexta-feira,
o número de visitantes foi de 54.640. A previsão para o próximo fim de semana é a cidade receber
120.462 visitantes no sábado, dia 20 de dezembro/2014, e 155.971 no domingo, dia 21 de dezembro.
6856. Cristãos perseguidos, seguem os passos da Sagrada Família! - No dia 9 de dezembro de 2014, o
príncipe de Gales, Carlos, fez um discurso em Londres, durante uma Missa organizada pela
comunidade local e cristãos caldeus na igreja católica da Sagrada Família, comentando a realidade dos
que são perseguidos e brutalmente assassinados por milicianos do Estado Islâmico. Olhando nos olhos
de parentes de cristãos que no Iraque vivem na pele a presença aterradora dos algozes do Estado
Islâmico, frisou: "Como se aproxima o Natal, o meu coração se dirige a todos os cristãos que são
perseguidos por causa da sua fé”. Enfatizou, então, o seu compromisso histórico “por uma maior
compreensão entre pessoas de fé diferentes, por uma maior tolerância e harmonia entre as religiões”.
Carlos continuou: “Como muitos de vocês, estou profundamente angustiado pelas cenas horríveis de
violência e perseguição vindas do nosso amado Iraque. Todas as crenças jogam uma luz sobre a
imagem divina que está presente em toda vida humana. Em linha com essa afirmação, é certo que
destruindo um outro ser humano, se profana a imagem do Divino e, fazendo isso em nome da fé, não
se faz outra coisa que um ato de blasfêmia. É absolutamente inconcebível que alguém que tem fé possa
encontrar em sua fé a razão para perseguir uma pessoa de uma outra religião. Violência e vontade de
opressão só fazem desonrar a mesma fé de quem as executa”.
Advertiu o príncipe: "Vendo essas imagens terríveis de execuções e decapitações transmitidas para todo
o mundo, não posso deixar de pensar que, em nossa era moderna, estamos correndo o sério risco de
voltar à idade das trevas das execuções públicas. Neste momento tão devastador, temos de lutar para
não nos esquecer de que nosso Senhor nos pediu para amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos
perseguem. Tal ensino é mais fácil dizer do que fazer. O apóstolo Paulo, que passou de perseguidor a
perseguido, encoraja-nos a ser firmes na nossa fé. Como sabeis, a história do Natal está ligada à Sagrada
Família que foge para buscar refúgio da perseguição. Vocês e as vossas famílias seguiram de forma
quase literal as pegadas da Sagrada Família”, concluiu, dando uma declaração de solidariedade para com
a comunidade caldeia que mora no Reino Unido, composta por 4 mil pessoas.

