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3007. Evangelho de quarta-feira (06-06-2012) - S. Norberto - 2Tm 1, 1-3.6-12; Sl 122, 1-2; Mc 12, 18-27
- Vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram
este caso: “Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: Se morrer o irmão de alguém, e deixar a esposa sem
filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão”.
Ora, havia sete irmãos: o mais velho casou-se, e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se
com a viúva, e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum
dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles
ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela!”
Jesus respondeu: “Acaso, vós não estais enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de
Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois
serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes, no livro de Moisés,
na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: “Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o
Deus de Jacó?” Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos! Vós estais muito enganados”.
Recadinho: - Em que consiste nossa vida em Deus? - Usamos de nossa liberdade para vivermos já neste
mundo na luz do Reino de Deus? - Procuramos renovar nossa vida numa atitude de conversão
constante? - A certeza da vida em Deus depois da morte me anima a deixar em segundo plano o
enfoque material do mundo do ter e do poder em busca do ser em Deus? - Agradeçamos a Deus que
nos leva a esperar no Reino que nos foi preparado.
3008. Milão: Mais de um milhão com o Papa - No dia 3 de junho de 2012, mais de um milhão de
pessoas participaram da Missa celebrada pelo Papa Bento XVI no Parque de Bresso, em Milão (Itália),
no VII Encontro Mundial das Famílias. Destacamos um trecho especial da mensagem do Papa: “No
seio de uma família que tem consciência desta missão, todos os membros da mesma família
evangelizam e são evangelizados. Os pais, não somente comunicam aos filhos o Evangelho, mas
podem receber deles o mesmo Evangelho profundamente vivido. E uma família assim torna-se
evangelizadora de muitas outras famílias e do ambiente em que ela se insere. Mesmo as famílias
surgidas de um matrimônio misto têm o dever de anunciar Cristo à prole, na plenitude das implicações
do comum batismo; e incumbe-lhes a tarefa, que não é fácil, de se tornarem artífices da unidade”.
3009. Em Milão, recolhidos 500 mil euros para as vítimas do terremoto - No encerramento do VII
Encontro Mundial das Famílias, em Milão, o Papa Bento XVI destinou 500 mil euros em favor das
pessoas atingidas pelo recente terremoto ocorrido na Itália. O dinheiro foi recolhido durante os dias do
VII Encontro Mundial das Famílias. A soma será entregue aos bispos de Mântova, Módena, Ferrara,
Carpi e Bolonha, que utilizarão para atender as pessoas mais necessitadas. O próximo Encontro
Mundial das Famílias será em 2015, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos da América.
3010. Dia Internacional das crianças vítimas de agressão - No dia 4 de junho de 2012 foi celebrado o
“Dia internacional das crianças vítimas de agressão”, promovido pela ONU. A Assembleia-Geral
extraordinária das Nações Unidas se reunira, em 19 de agosto de 1982, para debater a “Questão
Palestina”. Perante o elevado número de crianças inocentes, vítimas do contexto de guerra com Israel, a
Assembleia manifestou a sua consternação ao tomar a decisão de comemorar este Dia e em 1986 fixou
a data, 4 de junho, com a finalidade de chamar a atenção para o sofrimento das crianças que, por todo o
mundo, são vítimas de agressão física, mental e emocional. A partir de então as Nações Unidas
assumiram o compromisso de proteger os Direitos das Crianças e, ao mesmo tempo, reconhecer e
encorajar o trabalho de todas as organizações ou indivíduos que se dedicam a esta causa.
Contudo, infelizmente, o fenômeno cresce em escala global. Todos os dias, crianças de todo o mundo
são vítimas de abusos dos direitos humanos. Vítimas de escravatura, de guerras, prostituição e
pornografia, de atividades ilícitas, sendo expostas a trabalhos perigosos como o das minas, manuseando
máquinas agrícolas, ou químicos e pesticidas na agricultura. Fala-se que 218 milhões de crianças, entre
os 5 e os 17 anos, são forçadas a trabalhar no setor agrícola (70%, a maior percentagem de trabalho
infantil), excluindo o trabalho doméstico. Todos os anos 1,2 milhões de crianças são traficadas.

