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3964. Evangelho de segunda-feira (21-01-2013) - Sta. Inês - Hb 5, 1-10; Sl 109; Mc 2, 18-22 - Os
discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: “Por que os
discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam?” Jesus
respondeu: “Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está
com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo
em que o noivo será tirado do meio deles; aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano
novo numa roupa velha; porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda.
Ninguém põe vinho novo em odres velhos; porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e
os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos”.
Recadinho: - Será que tenho direito de ficar analisando e criticando as atitudes de meu próximo? Antes de criticar, não seria melhor analisar os motivos pelos quais eu irmão age de modo diferente? Jejuar é privar-se de alguma coisa. Será que consigo praticar o jejum de... fechar a boca e parar de falar
mal do próximo? (Desculpe-me a inversão propositada dos papéis!) - Conhece algum fato de alguém
que procura fazer o bem sem alardear o bem que faz? (Ainda bem que são tantos!) - A quem queremos
impressionar quando praticamos jejum e penitência? A Deus ou aos outros?
3965. Mali: Um mundo esquecido! - No dia 19 de janeiro de 2013, um apelo ecoou pelo mundo: o
Arcebispo de Bamako, no Mali, dom Jean Zerbo, pediu ajuda para dar os milhares de refugiados.
Conforme dados divulgados pelas Nações Unidas, mais de 150 mil pessoas estão procurando abrigo em
países vizinhos. Aproximadamente 54.100 na Mauritânia, 50.000 no Níger, 38.000 em Burquina-Fasso e
1.500 na Argélia. Dentro do próprio país, contabilizam-se cerca de 230 mil.
O Programa de Alimentos da ONU estima que serão necessários 129 milhões de dólares para ajudar a
população. Frisou o arcebispo que “a necessidade de alimentos, água potável, kits de higiene,
medicamentos contra a malária e bens de primeira necessidade vai aumentar, considerando a estação
fria e úmida, que complica também as ações humanitárias”. Ele pediu também a abertura urgente de
corredores humanitários, pois “qualquer intervenção neste momento é impossível devido às difíceis
condições de segurança e ao fechamento das estradas por causa de operações militares”, lamentou o
assessor de imprensa da Cáritas de Mali.
O secretário da Conferência Episcopal, dom Edmond Dembele, declarou à imprensa que “após a
tomada da cidade de Konna pelos rebeldes islâmicos, em 10 de janeiro, a população ficou com medo de
que a ofensiva pudesse chegar ao sul do país. A intervenção militar francesa deteve o avanço do
movimento jihadista (cerca de 50 grupos que mantêm nexos ideológicos e que pratica a jihad (guerra
santa), e reconquistou a cidade de Khona, enquanto a aviação continuou a atingir posições dos rebeldes
em diversas zonas no norte de Mali. A Igreja na área de Mopti, o mais importante centro próximo às
zonas de combate, está procurando ajudar os refugiados”. A República do Mali possui 12 milhões de
habitantes. A língua oficial é o francês. Não tem saída para o mar e é o sétimo maior país da África. Sua
população consta de 90% de muçulmanos e 5% de cristãos (dois terços católicos e o resto protestante).
3966. Padres assassinados na Colômbia e no Brasil - No dia 16 de janeiro de 2013, o sacerdote
diocesano José Francisco Vélez Echeverri, 55 anos, (ordenado em 1990) foi encontrado morto a
facadas, na varanda de sua casa, no bairro El Albergue, ao sul de Buga, na Colômbia, cerca de 250 km
da capital, Bogotá. Os vizinhos relataram ter visto uma pessoa fugir de bicicleta da casa do padre
algumas horas antes da descoberta do corpo. Tratou-se de um assalto que terminou em tragédia. P. José
Francisco era muito engajado no social e não tinha, segundo testemunhos dos fiéis, nenhum inimigo.
No dia 16 de dezembro de 2012, em Novo Hamburgo (RS), Brasil, foi assassinado o P. Eduardo
Teixeira. Ele foi assaltado na rua, quando parou num semáforo. P. Eduardo Teixeira era bastante
conhecido na comunidade. Dois dias depois o sacerdote completaria três anos de padre e assumiria,
agora em janeiro/2013, a Paróquia São Jorge, bairro Campina, em São Leopoldo (RS). Segundo dados
da “Agência Fides”, em 2012, pela quarta vez consecutiva, a América registrou o maior número de
agentes pastorais mortos em relação aos outros continentes.

