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10759. Evangelho de sábado (17-12-2016) - Antífona: Ó Sabedoria! - 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?
10760. Papa telefonou ao Patriarca da Igreja copta-ortodoxa de Alexandria - No dia 12 de dezembro de
2016, o Papa Francisco telefonou ao Patriarca Tawadros II da Igreja copta-ortodoxa de Alexandria,
Papa Tawadros II, para manifestar seu pesar pelo atentado perpetrado no dia 11 de dezembro de 2016
contra a Catedral de São Marcos, no Cairo, Egito. Francisco manifestou proximidade ao patriarca e à
comunidade copta atingida duramente pelo ataque, especialmente as mulheres e crianças que são o
número mais elevado entre as vítimas. O Patriarca Tawadros II recordou a expressão do Papa
Francisco, proferida durante o encontro, no Vaticano, “ecumenismo de sangue”. Por sua vez, Francisco
sublinhou que “estamos unidos no sangue de nossos mártires”. O Patriarca agradeceu ao Papa pela
solidariedade neste momento e pediu ao pontífice para rezar por eles e pela paz no Egito.
10761. Áustria: Associações pedem ao Governo esforço contra perseguições anticristãs - A Associação
Austríaca das Associações Católicas lançou um apelo ao Ministro do Exterior do Governo Federal,
Sebastian Kurz, para colocar na ordem do dia da política internacional do país as perseguições
anticristãs no mundo. Os fatos ocorridos em 2015 e 2016 estão entre “os piores na história da Igreja”,
afirmou o Presidente das Associações Católicas, Helmut Kukacka, no apelo lançado no dia 04 de
Dezembro de 2016. O motivo do apelo ao Ministro Kurz é que, a partir de 1º de janeiro de 2017, a
Áustria assumirá a Presidência da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa. “A ênfase
precisa da visão cristã da Europa é a de oferecer ajuda aos cristãos que na Europa chegaram como
refugiados e é necessário um apoio moral e político para que a presença cristã em seus países prossiga
no futuro”, disse Kukacka.
O Ministro do Exterior austríaco declarou que “o fortalecimento dos direitos humanos será uma
prioridade da presidência austríaca e “a opressão à fé é declarada incompatível com a dignidade
humana”. O apelo foi dirigido também à Ján Figel, nomeado em maio deste ano como “representante
especial da organização para a liberdade religiosa no mundo”. Organização para a Segurança e a
Cooperação na Europa. Com 57 Estados participantes da América do Norte, da Europa e da Ásia, é a
maior organização regional para a segurança no mundo, empenhada em garantir a paz, a democracia e a
estabilidade a mais de 1 bilhão de pessoas.
10762. Espírito Santo: motor da unidade! - “O verdadeiro "motor" da unidade da Igreja é o Espírito
Santo. A nossa unidade não é primariamente resultado do nosso consenso, nem do nosso esforço para
estar de acordo com os outros, mas vem dele, que faz a unidade na diversidade, porque o Espírito
Santo é harmonia". (Papa Francisco, 25/setembro/2013)

