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6584. Evangelho de sábado (11-10-2014) - S. João XXIII - Gl 3, 22-29; Sl 104; Lc 11, 27-28 - Enquanto
Jesus falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te
trouxe, e os peitos que te amamentaram! Mas Jesus replicou: Antes bem-aventurados aqueles que
ouvem a palavra de Deus e a observam!
Recadinho: Você se considera um bem-aventurado? - Mas o é de fato? - Custa-lhe muito viver a fé? Você segue o Evangelho e o transmite também? - Você lê a palavra de Deus para depois poder colocála em prática?
6585. Jovens, sabei quando dizer não e quando dizer sim! - “Queridos jovens, vós sois a nova geração
da Albânia. Com a força do Evangelho e o exemplo dos mártires, sabei dizer não à idolatria do
dinheiro, não à falsa liberdade individualista, não às dependências e à violência; e, pelo contrário, sabei
dizer sim à cultura do encontro e da solidariedade, sim à beleza inseparável do bem e da verdade; sim à
vida gasta com ânimo grande, mas fiel nas pequenas coisas. Deste modo, construireis uma Albânia
melhor e um mundo melhor”. (Papa Francisco, dirigindo-se aos jovens na Albânia, 21/setembro/2014)
6586. De regresso da Albâna, agradecimento do Papa - No dia 22 de setembro de 2014, como de
costume, de volta da Albânia, o Papa Francisco visitou a Basílica de Santa Maria Maior, detendo-se em
oração silenciosa na Capela da "Salus Populi Romani" (“Protetora do Povo Romano”), onde
homenageou a Virgem com um ramalhete recebido na noite de domingo na Albânia, durante o último
encontro, na visita à Casa Betânia". As pessoas presentes naquele momento na Basílica se uniram ao
canto final da Salve-Rainha.
6587. Ficarei com os cristãos até o final! - Em entrevista dada no dia 12 de agosto de 2014, o padre
argentino Luis Montes, do Instituto do Verbo Encarnado, que há três anos e meio trabalha em Bagdá
(Iraque), afirmou que apesar do perigo que representa o avanço do Estado Islâmico no Iraque, ficará no
país com o P. Jorge Cortês acompanhando os cristãos “até o final!” Nós estamos aqui por eles e
queremos estar com eles até o final. Mas ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ser que aconteça o
pior, pode ser que não. Mas o princípio é ficar com eles, com o povo que escolhemos servir”.
O sacerdote explicou que os Jihadistas do Estado Islâmico odeiam o cristianismo e por isso a primeira
coisa que fazem ao conquistar uma cidade é destruir as cruzes pelo grande ódio que têm à cruz. Para
eles, frente aos que não aceitam o que eles dizem, a solução é a espada. Sejam eles cristãos, yazidis ou
xiitas.
Os cristãos são os que sofrem mais porque, como são uma minoria, não têm proteção de ninguém.
Desde 2003, quando o Governo Norte-Americano interveio para derrubar Sadam Hussein, o número
de cristãos no Iraque passou de um milhão e meio para somente 400.000. E com este tipo de ações, se
acentua o êxodo”.
6588. Morreu outro missionário médico espanhol, vítima do Ebola - No dia 25 de setembro de 2014,
em Madri, faleceu Frei Manuel García Viejo, 69 anos, médico especializado em medicina interna e
diplomado em medicina tropical. Há 12 anos ele trabalhava no Hospital São João de Deus, de Lunsar,
Serra Leoa, e contraiu o vírus Ebola. Há 30 anos estava como missionário na África. Outro missionário
espanhol da mesma ordem, Frei Miguel Pajares, morreu em Madri, em agosto/2014, após ter contraído
o vírus na Libéria.
A Família religiosa dos “Fatebenefratelli” perdeu quatro coirmãos, uma religiosa e vários colaboradores,
devido ao vírus do Ebola. “Os nossos coirmãos doaram suas vidas pelos outros, como Cristo, até o
ponto de morrer contagiados por esta epidemia. Se por um lado isto nos enche de tristeza e de dor,
devemos viver isto também com fé, esperança e um orgulho saudável pela sua fidelidade e o seu
testemunho radical de hospitalidade.
A nossa intenção, na Libéria e na Serra Leoa, é a de continuar a serviço da população destas duas
nações, especialmente neste momento, quando eles têm mais necessidade de nós”, escreveu Frei Jesús
Etayo, Prior Geral.

