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1795. Evangelho de sábado (27-08-2011) - Sta. Mônica - 1ª leit 1Ts 4, 9-11; Sl 97, 1. 7-9; Mt 25, 14-30 Disse Jesus: “O Reino dos Céus é como um homem que, partindo para uma viagem, chamou seus
empregados e lhes confiou seus bens. Deu a um deles cinco talentos; a outro dois; a outro, um; deu a
cada um de acordo com sua capacidade; e partiu. Ora, aquele que havia recebido cinco talentos foi logo
negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, aquele que havia recebido dois, ganhou
outros dois. Mas aquele que havia recebido um talento só saiu, fez um buraco no chão e aí escondeu o
dinheiro do patrão. Muito tempo depois voltou o patrão desses empregados e acertou as contas com
eles. Aproximou-se aquele que tinha recebido cinco talentos e apresentou outros cinco, dizendo:
‘Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei’. Disse-lhe o patrão: ‘Muito
bem, empregado bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem alegrar-te com teu patrão!’
Apresentou-se depois aquele que tinha recebido dois talentos e disse: ‘Senhor, entregaste-me dois
talentos, eis aqui outros dois que ganhei!’ Disse-lhe o patrão: ‘Muito bem, empregado bom e fiel. Foste
fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem alegrar-te com teu patrão!’ Veio, por fim, aquele que tinha
recebido um talento só e disse: ‘Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não
semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Fiquei com medo e escondi teu talento no chão; aqui está o
que é teu!’ Respondeu-lhe seu patrão: ‘Empregado mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não
semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter colocado meu dinheiro no banco, para que assim,
ao voltar, eu recebesse com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, seu talento e dai-o àquele que tem dez.
Porque a quem tem, será dado mais, e ele terá em abundância. Mas, a quem não tem, será tirado até
mesmo o que tem. Quanto a esse empregado inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá de chorar,
rangendo os dentes.
Recadinho: - O que considera como seu maior talento?- Dedica-se a ele? - Coloca seus talentos a
serviço do bem comum? - Procura colher onde está semeando? - Não inveja os talentos dos outros?
1796. “Ide e evangelizai todos os povos” - O Papa Bento XVI já anunciou o lema para a 27ª Jornada
Mundial da Juventude, que ocorrerá no Rio de Janeiro, de 23 a 28 de julho de 2013. O lema, de caráter
missionário, será a passagem do Evangelho de Mateus 28, 19: “Ide, pois, fazer discípulos entre todas as
nações”. Como tradição, no ano anterior (no caso, em 2012) realiza-se no Domingo de Ramos uma
jornada em todas as dioceses. O lema desta será: “Estai sempre alegres no Senhor!”, tirado da Carta de
Paulo aos Filipenses (4, 4).
1797. Argentina: valor da vida - Falar do tema da vida no atual contexto nacional “assume um
significado muito concreto porque hoje a vida está sendo ameaçada pela droga, a pobreza e a
marginalização; muitas pessoas vivem sua existência numa situação de extrema vulnerabilidade.
Também a delinquência aparece hoje de forma frequente como atentado contra a vida”, é o que se lê na
declaração da Comissão Permanente da Conferência Episcopal Argentina com o título “Não uma vida,
mas duas”, publicada nesta semana.
Continua a declaração: “Junto com estes perigos, nos encontramos diante do desafio do aborto.
Queremos afirmar com clareza: quando uma mulher está grávida, não falamos de uma vida, mas de
duas, a da mãe e a de seu filho, que carrega em si. Ambas devem ser preservadas e respeitadas. A
biologia manifesta de modo contundente, através do DNA, com a sequência do genoma humano, que
desde o momento da concepção existe uma nova vida humana que deve ser tutelada juridicamente,
porque o direito à vida é um direito humano fundamental”.
1798. Revista “Devotos Mirins” - A edição de agosto/11 (30 páginas, formato gibi; 120.000
exemplares), para o público infantil, é também da Campanha dos Devotos, do Santuário Nacional. Traz
como título de capa “O melhor amigo”, referindo-se aos pais e, como primeira matéria em quadrinhos,
o dia dos pais. O tema continua em palavras cruzadas e oração. Outras breves matérias tratam de
agosto, mês vocacional. Uma matéria em quadrinhos procura um nome para um mascote. Seguem:
conectando; quadro para pintar; higiene bucal; receita; calendário de agosto e fotos infantis.
(devotosmirins@santuarionacional.com)

