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6552. Evangelho de 6ª feira (03-10-2014) - Beatos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro - Jó 38,
1.12-21; 40, 3-5; Sl 138; Lc 10, 13-16 - Disse Jesus: Ai de ti, Corazim! Aí de ti, Betsaida! Porque se em
Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo
teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem: no dia do
julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás
elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta; e quem vos rejeita,
a mim despreza; mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
Recadinho: - Será que somos tão bons que nada temos para melhorar? - Nosso modo de pensar e agir é sempre
coerente com o Evangelho? - Você procura pedir as luzes do Espírito Santo para agir bem sempre? - A vida com
Deus já não é fácil. Imaginou como seria sem Ele? - Será que estamos sempre abertos a ouvir os que, por
palavras ou ações, nos anunciam o Reino de Deus? - É fácil deixar-se levar pelo desânimo diante das
dificuldades?

6553. O incrível alcance midiático da “Partida pela Paz” - Graças à “Partida Inter-religiosa pela Paz”,
realizada no dia 1º de setembro de 2014, no Estádio Olímpico de Roma, o Papa Francisco conseguiu
arrecadar 2,5 milhões de euros que serão destinados a um projeto de assistência médica e educação para
menores de Buenos Aires denominado “Uma alternativa de vida”.
Através de um comunicado, as duas entidades organizadoras do projeto em colaboração com o Papa
Francisco, Scholas Occurrentes e Fondazione P.U.P.I., informaram que queriam “fazer pública a cifra
para seguir o caminho da máxima transparência”. A partida beneficente reuniu no campo estrelas do
futebol de ontem e de hoje, e conseguiu arrecadar, através da venda de entradas, 178.506 euros, com 18
mil espectadores no estádio. O resto dos recursos arrecadados procede de outros canais: 709.141 euros
chegaram através de mensagens de texto e ligações telefônicas e 55.000 euros de vendas on-line. Os
organizadores recordaram que esta partida “não termina nunca, e que devemos continuar jogando cada
um desde sua posição, comprometendo-nos com a paz, e promovendo o diálogo e a cultura do
encontro”.
A “Partida pela Paz” foi transmitida pela televisão em mais de 50 países, chegou a 4.996.758
telespectadores e reuniu mais de 480 profissionais da comunicação provenientes de 187 meios de
comunicação diferentes. O momento mais especial da partida chegou com uma vídeo-mensagem do
Papa Francisco, onde convidou todos a comprometer-se pelo diálogo pela paz: “Ao jogar em equipe,
cada um é mais pessoa, mais gente, engrandece-se mais e ao jogar em equipe a competência em vez de
ser guerra é semente de paz, por isso o símbolo desta partida é a oliveira”, animou o Papa. A partida
terminou com outro instante crucial: a leitura do “Manifesto pela paz”, que foi lido por cinco jogadores
de distintas nacionalidades e religiões reunidos como sinal de irmandade entre os povos e as culturas.
6554. Monjas Redentoristas iniciam construção de mosteiro na Tailândia - Depois de três anos de duro
trabalho, em agosto de 2014 as Monjas Redentoristas lançaram a pedra fundamental de um novo
mosteiro na Tailândia. Em um país onde os cristãos são minoria, menos de 1% dos mais de 67 milhões
de tailandeses, a construção do mosteiro torna-se um desafio evangelizador e ao mesmo tempo uma
conquista para a Igreja Católica. A religião predominante na Tailândia é o Budismo, atingindo mais de
90% da população. A segunda religião mais professada é a muçulmana, com quase 5%. As religiosas
que formam a comunidade da nova fundação, Ir. Maria Supawadee, Ir. Weena Marie, Ir. Maria Celeste e
Ir. Joan Calver, partiram do Mosteiro de Liguori, nos Estados Unidos, em 2011, para assumir a árdua
missão na Tailândia. A pedra fundamental foi lançada no dia 11 de agosto/2014, com a bênção do
Monsenhor Chusak Sirisut, de Korat, que doou o terreno para a construção do mosteiro. Na
celebração, o monsenhor dirigiu algumas palavras de calorosa acolhida aos numerosos padres,
religiosos e amigos que assistiram a bênção da pedra fundamental.
Irmã Joan Calver relatou que o convite para a ida das religiosas para o país foi motivado pelos
Missionários Redentoristas que atuam na Tailândia, seguindo a tradição que iniciou Santo Afonso ao
pedir para Madre Maria Celeste Crostarosa fundar uma comunidade religiosa na diocese de Santa Ágata
dei Goti, na Itália, em 1766, onde o fundador dos Redentoristas era bispo.

