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9268. Evangelho de 2ª feira (07-12-2015) - Sto. Ambrósio - Is 35, 1-10; Sl 84; Lc 5, 17-26 - Um dia
Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da Lei, vindos de todas as
aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam
um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde
introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio
da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: “Homem, teus pecados estão perdoados”. Os
escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: “Quem é este que assim blasfema?” Quem pode
perdoar pecados senão Deus?” Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: “Por que
murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: ‘teus pecados estão perdoados’, ou dizer:
“levanta-te e anda?” Pois, para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados disse ao paralítico - eu te digo: levanta-te, pega o leito e vai para casa”. Imediatamente, diante deles, ele se
levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e
cheios de temor diziam: “Hoje vimos coisas maravilhosas!”
Recadinho: Imaginemos o susto do povo, vendo o paralítico passar carregando sua maca e bendizendo ao
Senhor! A perseverança, alicerçada na fé nas palavras de Deus, nos tornam capazes de presenciar milagres! Basta
olharmos ao nosso redor.

9269. Mártires da fé e da caridade foram beatificados no Peru - “Uma terra que foi regada com o
sangue dos mártires é chamada a gerar novos cristãos sob o exemplo do Evangelho”, foi o que
escreveu o Bispo de Chimbote, Dom Angelo Francisco Simon Piorno, na mensagem publicada por
ocasião da beatificação dos três missionários mártires, os franciscanos conventuais poloneses Miguel
Tomaszek e Zbigniew Strzalkowski e o sacerdote italiano Alessandro Dordi, que se realizou no dia 05
de dezembro de 2015. Os três missionários foram mortos no Peru por guerrilheiros maoístas do grupo
Sendero Luminoso, por defenderem os valores evangélicos e pelo trabalho realizado junto às
comunidades mais pobres. Os franciscanos foram mortos em Pariacoto. em 9 de agosto de 1991, e o
sacerdote italiano em 25 de agosto do mesmo ano, após ter celebrado missa em Vinzos, um povoado
no vale do Rio Santa.
Em sua mensagem, o bispo comentou que no local da beatificação foi inscrita a seguinte expressão:
“Mártires da fé e da caridade, testemunhas da esperança”. “Mártires da fé, pois foi isto que deu a eles a
força para enfrentar a morte iminente, e mártires da caridade, porque toda a vida deles foi dedicada às
comunidades rurais, com as pessoas que vivem na pobreza e marginalização. Por estas razões, observa
Dom Angelo, tornam-se, não somente para a nossa diocese, mas para toda a Igreja do Peru,
testemunhas de esperança”. A beatificação foi realizada no Estádio de Chimbote.
9270. Coleta da Campanha para a Evangelização - No dia 13 de dezembro de 2015, 3º Domingo do
Advento, por determinação da 36ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
haverá em todas as igrejas (também capelas e oratórios) coleta para a Campanha para a Evangelização.
Do arrecadado em tal coleta, 45% será destinada para as Dioceses, 20% para os respectivos Regionais
da Conferência dos Bispos e 35% para a Conferência nacional.
9271. Encontrando Jesus, vamos ao encontro dos irmãos! - “Os dois discípulos encontram o Mestre e
permanecem com Ele (Jo 1, 35-42). Depois de encontrá-Lo, sentem logo uma coisa nova em seus
corações: a exigência de transmitir a sua alegria também aos outros, para que todos O possam
encontrar. De fato, André encontra seu irmão Simão e o conduz a Jesus. Quanto faz bem contemplar
esta cena! Recorda-nos que Deus não nos criou para ficarmos sós, fechados em nós mesmos, mas para
poder encontrá-Lo e para nos abrir ao encontro com os outros. Deus vem primeiramente junto a cada
um de nós; e isto é maravilhoso! (Papa Francisco, 23/novembro/2013, em encontro com 35 candidatos
ao catecumenato, no âmbito do encerramento do Ano da Fé)
9272. Jubileu Extraordinário da Misericórdia - Convocado pelo Papa Francisco, de 08 de dezembro de
2015 a 20 de novembro de 2016 ocorrerá o Ano Jubilar Extraordinário da Misericórdia. O documento
de convocação começa com a advertência de que “Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai!”

