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3026. Evangelho de segunda-feira (11-06-2012) - S. Barnabé Apóstolo - At 11, 21b-26; 13, 1-3; Sl 97,
1.2-6; Mt 10, 7-13 - Jesus disse aos seus discípulos: “Em vosso caminho, anunciai: “O Reino dos Céus
está próximo”. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De
graça recebestes, de graça deveis dar! Não leveis ouro nem prata nem dinheiro nos vossos cintos; nem
sacola para o caminho, nem duas túnicas nem sandálias nem bastão, porque o operário tem direito ao
seu sustento.
Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno.
Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça
sobre ela a vossa paz; se ela não for digna, volte para vós a vossa paz”.
Recadinho: - Sou generoso(a) como Deus é generoso para comigo? - É fácil cumprir a tarefa de levar a
paz? - Onde eu a levo? - Nosso povo em geral é generoso e sabe partilhar. Faço parte deste grupo? Tenho um coração acolhedor? - Preocupo-me em valorizar os que se aproximam de mim?
3027. Campeonato europeu de futebol: mensagem do Papa - Tendo como sedes a Polônia e a Ucrânia,
iniciou-se no dia 8 de junho de 2012 o Euro 2012, campeonato europeu de futebol. Em mensagem para
a ocasião, citando o Papa João Paulo II, Bento XVI ressaltou que “as potencialidades do fenômeno
esportivo o transformam em um instrumento significativo para o desenvolvimento integral da pessoa e
também num fator muito útil para a construção de uma sociedade mais justa”.
Observou Bento XVI: “Os esportes de equipe, assim como o futebol, são uma importante escola para
educar no sentido do respeito ao próximo, também do adversário esportivo, ao espírito de sacrifício
pessoal em vista do bem do grupo, à valorização das habilidades de cada membro da equipe; em uma
palavra, a superar a lógica do individualismo e do egoísmo, que muitas vezes caracterizam as relações
humanos, para abrir espaço à lógica da irmandade e do amor, esta que pode permitir, em todos os
níveis, a promoção do bem comum”.
3028. Eucaristia: 14ª Torcida de Deus - No dia 7 de junho de 2012, festa de Corpus Christi, realizou-se
no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte (MG), a 14ª Torcida de Deus e a abertura da IV Assembléia
do Povo de Deus. O evento, do qual participaram 270 paróquias, realiza-se de três em três anos, desde
1975, com o intuito de ser um grande testemunho público da Arquidiocese em torno da veneração e
amor à Santíssima Eucaristia. Na mesma oportunidade, a Arquidiocese esteve trabalhando na
elaboração das diretrizes de sua atuação evangelizadora.
3029. Irmãs de clausura fabricaram as hóstias do Congresso Eucarístico - As religiosas da abadia de
Santa Maria, que vivem em clausura em Glencaim, na Irlanda, fabricaram 250 mil hóstias para o
Congresso Eucarístico Internacional, que se realiza nesta semana, de 10 a 17 de junho/2012. A abadia
de Santa Maria é o único mosteiro cisterciense para mulheres na Irlanda. “Por ser uma ordem de
clausura, não deixamos nossa sede. Toda nossa existência gira em torno da celebração eucarística e, por
isso, estamos focadas em Deus e em sua presença aqui conosco”, testemunhou Irmã Fiachra Nutty.
A religiosa explicou que, na fabricação das hóstias, são utilizados apenas dois ingredientes: uma farinha
especialmente feita para o uso religioso e a água dos mananciais de Glencairn. As hóstias fabricadas no
mosteiro não têm desenhos. “Nossa ênfase como Cistercienses é fazer a vida o mais simples possível e
focada somente em Deus. Por isso, tendemos a não as decorar”, explicou Irmã Fiachra, completando:
“Nos últimos meses temos nos concentrado em rezar pelos frutos do Congresso Eucarístico porque
não é novidade para ninguém que nossa Igreja passa por grandes dificuldades. Vemos o Congresso em
torno da Eucaristia como uma forma de reconstruir a Igreja”. Observando estritamente as regras de
clausura, as Irmãs Cistercienses estão seguindo os eventos do Congresso através da Internet.

3030. Na Eucaristia o verdadeiro amor - “Estar em silêncio prolongado diante do Senhor presente no
seu Sacramento é uma das experiências mais autênticas do nosso ser Igreja. O sentido de nossa vida
está no contexto da celebração da Eucaristia, ouvindo a Palavra de Deus, cantando, aproximando-se
junto da ceia do Pão da Vida”. (Papa Bento XVI, Festa de Corpus Christi, 7 de junho/2012)

