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1812. Evangelho de quarta-feira (31-08-2011) - 1ª leit Cl 1, 1-8; Sl 51, 10. 11; Lc 4, 38-44 - Saindo da
sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão. A sogra deste estava com febre alta, e pediram-lhe por ela.
Inclinando-se sobre ela, deu ordem à febre, e esta a deixou; e ela, levantando-se logo, pôs-se a servi-los.
Ao pôr-do-sol, todos os que tinham doentes sofrendo de diversas enfermidades traziam-nos até ele e,
impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. De muitos saíam também demônios, gritando e
dizendo: “Tu és o Filho de Deus!” Ele os repreendia e não lhes permitia falar, porque sabiam que era o
Messias. Ao amanhecer, saiu e dirigiu-se para um lugar solitário. As multidões começaram a procurá-lo
e, encontrando-o, queriam retê-lo, para que não as deixasse. Mas ele respondeu-lhes: “É necessário que
eu anuncie a Boa Nova do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado”.
E andava pregando pelas sinagogas da Judéia.
Recadinho: - Jesus de vez em quando se retirava para descansar e rezar. Você o faz também? - Muitas
vezes Jesus demonstra que o ambiente familiar é ambiente de paz e saúde. Você colabora com isso em
sua família? - A família é a base de tudo. Tem consciência desta realidade fazendo a sua parte? - Há
doença que se resume simplesmente na falta de carinho, atenção e respeito. Dê algum testemunho
sobre isso.
1813. Marcha luminosa contra a violência e extermínio de jovens - A Missão Franciscana do Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, em parceria com os grupos jovens da paróquia Sagrado Coração de
Jesus, em Rondonópolis (MT), estão organizando, para o dia 11 de setembro/11, a 2ª Marcha
Luminosa Contra a Violência e Extermínio de Jovens. O tema para este ano será “Pais e filhos em
marcha luminosa contra a violência e o extermínio de jovens”, e o lema “A juventude quer viver”. A
marcha é fruto da parceria com o grupo de cursilho da paróquia Sagrado Coração de Jesus que, neste
ano, ajudará nos encaminhamentos do evento.
Algumas pesquisas apontam um elevado índice de violência e morte entre os jovens dos dois estados.
“Outras pesquisas afirmaram que Rondonópolis, no triênio de 2007 a 2010, matou mais jovens e
adolescentes do que a Espanha inteira no mesmo período”, explicam os organizadores da marcha.
1814. Bangladesh terá sua primeira Universidade Católica - Em breve será inaugurada a primeira
Universidade Católica em Bangladesh. A realização, confiada à ordem mais numerosa da Igreja local, a
Congregação da Santa Cruz, é um antigo sonho, que está se tornando realidade. A criação da
universidade indica a maturidade da Igreja em Bangladesh e abre novos horizontes para a Pastoral
Universitária. A Igreja em Bangladesh é responsável por quase 300 instituições dedicadas à educação e
três Faculdades e conta com 400 mil fiéis, numa população de 150 milhões de habitantes, em sua
grande maioria islâmica.
O Bangladesh é um país asiático rodeado quase por inteiro pela Índia, excepto a sudeste, onde tem uma
pequena fronteira terrestre com Myanmar, e a sul, onde tem litoral no Golfo de Bengala.
1815. Usina de Belo Monte: protestos se alastram - De 20 a 24 de agosto/11, em 20 cidades de 16
países, diante de embaixadas e consulados brasileiros, foram promovidas diversas manifestações contra
a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu.
Planejado desde o fim da década de 1970, o projeto obteve licença ambiental e o governo brasileiro
realizou licitação para a obra, considerando a hidrelétrica fundamental para atender a demanda de
energia elétrica crescente no país.
Na luta contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte há mais de trinta anos, Dom Erwin
Krautler, bispo do Xingu e presidente do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), luta há anos para
levar o debate à sociedade e aos governos. Sua maior preocupação é o impacto da obra sobre povos
indígenas, comunidades ribeirinhas, população que já vive sob ausência do Estado e também sobre a
Amazônia.
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