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1759. Evangelho de sexta-feira (19-08-2011) - S. João Eudes Presb - 1ª leit Rt 1, 1.3-6.14b-16.22; Sl 145,
5-10; Mt 22, 34-40 - Quando os fariseus ficaram sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniramse, e um deles, doutor da Lei, perguntou-lhe, para colocá-lo em dificuldade: “Mestre, qual é o maior
mandamento da Lei?” Jesus respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a
tua alma e com toda a tua mente: este é o maior e o primeiro dos mandamentos. E o segundo é
semelhante a este: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a
Lei e os Profetas”.
Recadinho: - Quem não se preocupa com as dificuldades do próximo pode dizer que ama a Deus? Você se esforça para acolher bem a todos? - Sabe estender a mão amiga? - E as fofocas? - Procura
evitá-las?
1760. Jornada da Juventude: cinema para os jovens - O segundo dia da Jornada foi dedicado à exibição
de filmes, curtas-metragens e documentários, incluindo encontros com personalidades do cinema. As
projeções, que foram feitas em 16 salas da capital espanhola, incluíram títulos como “Dos Deuses e dos
Homens”, “A Paixão de Cristo”, “As Crônicas de Nárnia 3” e “Encontrarás Dragões”.
De grande destaque foi a apresentação mundial de “Cristiada”, filme baseado num episódio verídico
ocorrido no México, nos anos 20 do século passado, durante a “Época Cristera”. A “superprodução”
do realizador e especialista em efeitos visuais Dean Wright, que conta com as interpretações de Peter
O’Toole, Andy Garcia e Eva Longoria, narra a luta entre perspectivas religiosas.
Na parte da tarde as sessões e conferências foram seguidas de um espetáculo multimídia ao ar livre
dirigido pelo compositor e maestro Roque Baños, que inclui a recitação de reflexões do Papa Bento
XVI por parte de personalidades do cinema. O dia da sétima arte na Jornada Mundial da Juventude
terminou com a “pré-estreia mundial” de “O Jardineiro de Deus”, filme de Liana Marabani, que evoca
o monge agostiniano Gregor Mendel (1822-1884), considerado o pai da genética moderna.
O acesso às projeções e eventos foi gratuito para os peregrinos inscritos na JMJ, enquanto os restantes
interessados pagaram o “preço simbólico” de 1 euro, destinado ao fundo solidário que a organização
disponibilizou para ajudar os jovens de países com menos recursos a deslocarem-se ao encontro.
1761. Hindus saúdam Jornada da Juventude - A Jornada Mundial da Juventude é saudada também por
não-católicos. A comunidade hinduísta enviou seus votos ao Papa Bento XVI pelo êxito da 26ª edição
do encontro. O estadista hindu Rajan Zed enviou uma mensagem de Nevada (EUA), desejando ao
papa sucesso em infundir espiritualidade na juventude de hoje. Zed, que é presidente da Sociedade
Universal do Hinduísmo, frisou a complexidade e as distrações da vida de hoje, que distanciam a
religião das prioridades de muitos: “O estilo convencional de lidar com a espiritualidade e a religião
parece não ter efeitos, especialmente com a juventude atual”. Zed sugere às organizações e líderes de
várias religiões e denominações do mundo que tornem a religião mais vibrante, atraente e cativante para
manter as pessoas em contato com Deus. Zed salienta que a juventude não é hostil à religião. Em meio
à sociedade consumista de hoje, líderes religiosos e organizações precisam refletir para difundir práticas
criativas e novas idéias para tornar seu ‘produto’ mais competitivo. “Um mundo espiritual será um lugar
melhor para viver do que um mundo não-espiritual”, Zed acrescenta.
1762. Universidades Católicas - Encerrou-se domingo, 14 de agosto/11, na cidade espanhola de Ávila,
o Congresso Mundial de Universidades Católicas, que reuniu professores católicos de mais de 40 países
e 166 universidades. O congresso foi organizado pela Universidade Católica de Ávila, com o objetivo
de debater os rumos da Universidade no mundo. Conferências e mesas temáticas discutiram a
Identidade e a Nova Evangelização das Universidades Católicas; a contribuição da educação católica
universitária aos direitos humanos e a resposta aos grandes desafios da humanidade. A cidade de Belo
Horizonte (MG) foi escolhida como sede do próximo Congresso, marcado para 2013.
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