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3750. Evangelho de terça-feira (04-12-2012) - S. João Damasceno - Is 11, 1-10; Sl 71, 1-2.7-8.12-13.17;
Lc 10, 21-24 - Jesus exultou no Espírito Santo e disse: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque
assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão
o Pai; ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. Jesus
voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: “Felizes os olhos que vêem o que vós vedes!
Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estais vendo, e não puderam ver;
quiseram ouvir o que estais ouvindo, e não puderam ouvir”.
Recadinho: - Você se sente feliz, mesmo em meio às cruzes da vida? - Pense um pouco nas qualidades,
nos dons que Deus lhe deu. Estão a serviço do bem comum? - Sabe dosar bem as ações de sua razão
com as do coração? - Não é quando nos dedicamos no serviço a Deus presente nos irmãos que começa
a acontecer o Reino de Deus em nós? - É fácil combater o egoísmo e a auto-suficiência?
3751. Trafico de seres humanos, "epidemia silenciosa" - No dia 8 de novembro de 2012, foi aberta em
Roma a mostra fotográfica “Rompamos as correntes, mostra anti-escravidão”.
Irmã Maggi Kennedy, das Irmãs Missionárias de Notre-Dame da África, apresentou dados alarmantes
em sua palestra intitulada “Tráfico de seres humanos: uma epidemia silenciosa do século XXI”.
Irmã Maggi frisou: “Somente na década de 80 do último século, foram reduzidas ao estado de
escravidão por traficantes asiáticos mais mulheres e crianças que todos os escravos africanos nos 400
anos de história do tráfico negreiro!”
A exposição recorda a campanha anti-escravidão lançada em 1888 pelo Cardeal Charles Martial
Allemand Lavigerie, fundador dos Missionários da África (Padres Brancos e Irmãs Brancas). “Quênia,
aonde trabalho, é uma fonte, um lugar de trânsito e de destino do tráfico de seres humanos”,
denunciou a religiosa.
“A situação é terrível. É uma epidemia silenciosa e em crescimento, sobretudo em Nairóbi e Mombasa,
verdadeiros pontos quentes, por causa do turismo”. Além da exploração sexual, os seres humanos são
traficados e vendidos com objetivos ainda mais sinistros. “Na África, a retirada de partes do corpo é
uma prática comum, sobretudo para realizar atos de bruxaria”, afirmou Irmã Maggi.
Ela recordou o compromisso da Igreja no passado e no presente e, em especial, os institutos
missionários, para combater este crime, e propôs algumas medidas concretas a este respeito.
Dentre estas, a criação de estruturas de coordenação diocesana nas áreas da África e do mundo nas
quais as pessoas vulneráveis são alvos mais fáceis para os traficantes, e a criação de redes de informação
que unam as diversas Dioceses para sensibilizar sobre este grave problema.
3752. Igreja nos EUA financia 160 projetos pastorais na América Latina - Agora, em novembro de
2012, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos disponibilizou 4,9 milhões de dólares
para vários projetos na América Latina e no Caribe.
Durante a última reunião realizada em Baltimore, em Maryland, foi aprovada a quantia de 2,3 milhões
de dólares para 160 projetos pastorais na região e de 2,6 milhões para a reconstrução de uma escola e
de uma igreja no Haiti.
"O apoio aos projetos pastorais é parte da solidariedade para com os nossos irmãos e irmãs da América
Latina", disse o Presidente da Subcomissão, o Arcebispo de Los Angeles, Dom José H. Gomez.
Dom José detalhou ainda: "Trabalhamos diligentemente para apoiar também a Igreja no Haiti, no Chile
e agora em Cuba, na reconstrução das infraestruturas das comunidades religiosas atingidas por graves
terremotos e furacões".
O Presidente do grupo dos consultores da Subcomissão dos bispos, o Arcebispo de Miami, Dom
Thomas Wenski, disse que reservou tempo para identificar os mecanismos mais eficazes para a
reconstrução, mas agora chegou o momento de dar início à fase concreta.
Além disso, a Subcomissão aprovou a destinação de fundos para a reconstrução de várias igrejas em
Cuba, destruídas pelo furacão Sandy, que atingiu neste outubro de 2012 a ilha do Caribe.

