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1763. Evangelho de sábado (20-08-2011) - São Bernardo - 1ª leit Rt 2, 1-3.8-11; 4, 13-17; Sl 127, 1-5; Mt
23, 1-12 - Dirigindo-se às multidões e a seus discípulos, Jesus disse: “Os escribas e os fariseus ocupam a
cátedra de Moisés; portanto, fazei e observai tudo o que disserem; mas não imiteis suas ações, porque
eles não praticam o que ensinam. Amarram pesados fardos e os colocam às costas dos outros, mas eles
mesmos não os querem mover nem com o dedo. Em tudo o que fazem, o que buscam é ser vistos
pelos outros. Por isso trazem filactérios bem largos e usam franjas bem compridas nos mantos. Gostam
dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados
nas praças públicas e de ser chamados de mestres pelos outros. Quanto a vós, não queirais ser
chamados de mestres, pois um só é vosso Mestre e vós todos sois irmãos. E, aqui na terra, a ninguém
chameis de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem permitais que vos chamem de
guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Quem se exalta será
humilhado e quem se humilha será exaltado.
Recadinho: - O que você ensina testemunha também com o exemplo? - Faz parte do grupo daqueles
que colocam pesados fardos sobre os outros? - É humilde ou faz parte do grupo daqueles que só
querem aparecer? - Sabe se colocar disponível, a serviço? - Preocupa-se com o "faça o que eu digo, mas
não faça o que eu faço?”
1764. Os jovens em Madri – Na inscrição para para a Jornada Mundial de Madri, cada pessoa pagou
uma taxa, segundo as várias opções oferecidas pela organização da Jornada. A taxa variava de 30 euros
a 210 euros e as opções eram inscrição com alojamento e alimentação; só inscrição e refeições;
inscrição e alojamento, sem refeição, ou apenas inscrição.
Cada participante inscrito recebeu uma mochila com 15 itens como, por exemplo, um livro-guia com as
principais informações sobre a jornada, além de dados sobre a cidade de Madri e a Espanha. Vinha
também um exemplar do ‘youcat’, um catecismo para jovens católicos, com o prólogo escrito pelo papa
Bento XVI. Também “O livro do peregrino”, com orações para o período da Jornada; um exemplar do
Evangelho de São Mateus, em seis línguas (Espanhol, Inglês, Italiano, Francês, Alemão e Polonês),
além de terço, crucifixo, boné e camiseta. Os participantes receberam, ainda, um vale transporte dando
direito a se locomover em Madri gratuitamente no período da Jornada e o crachá para os atos centrais.
A Jornada de Madri está sendo a primeira “plenamente adaptada aos jovens enfermos e com
deficiência”. Isso se tornou uma das prioridades dos organizadores de “servir estes jovens, garantindo
sua participação e protagonismo”. Participam da Jornada 4 mil peregrinos com deficiência, entre os
quais cerca de 700 cadeirantes. Mais de 1.500 ficaram alojados em centros adaptados. Estes jovens
ficam próximo do papa nos atos centrais do evento. Hoje, sábado, dia 20, às 19:30h, os jovens
enfermos e com deficiência receberão a visita de Bento XVI, na Fundação Instituto São José.
Manila, nas Filipinas, foi quem mais reuniu jovens para o encontro com o papa: cerca de 5 milhões, em
1995, seguida de Roma, com 2,1 milhões em 2000.
1765. Bombas destruíram igreja no Iraque - Bombas explodiram na madrugada do dia 16 de agosto/11,
na igreja de Santo Efrem, em Kirkuk, ao Norte de Bagdá, no Iraque. A igreja sírio-ortodoxa fica a
poucos metros da catedral caldeia, no centro da cidade. O fato se deu por volta de uma e meia da
manhã, sem deixar vítimas, provocando enormes estragos à igreja.
No dia 2 de agosto/11, uma bomba programada explodiu em frente à igreja sírio-católica da Sagrada
Família e deixou 15 pessoas feridas. A bomba estava dentro de um carro, estacionado próximo da
igreja. No mesmo dia, uma outra bomba, também escondida dentro de um veículo próximo a uma
igreja presbiteriana, foi desativada antes que explodisse.
Os cristãos no Iraque são cada vez mais alvo do fundamentalismo islâmico ainda ativo e, ao mesmo
tempo, os fundamentalistas são alvos de rixas locais. Kirkuk, com seus 900 mil habitantes e com os
poços de petróleo mais importantes do Iraque, há tempos é o centro de um conflito étnico e político
entre árabes, turcos e curdos. Estes últimos queriam que a cidade fosse anexada à região do Curdistão,
enquanto árabes e turcos mantêm os laços com o governo central iraquiano.

