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6596. Evangelho de 3ª feira (14-10-2014) - S. Calixto I papa - Gl 5, 1-6; Sl 118; Lc 11, 37-41 - Enquanto
Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou
admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu:
“Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades.
Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís
e tudo ficará puro para vós”.
Recadinho: - Podemos dizer que temos muita bondade no coração? - Será que às vezes não estamos
preocupados demais com exterioridades apenas? - Não somos muitas vezes fariseus disfarçados? Como trabalhamos com o ar de superioridade que se encontra por toda parte? - Somos fáceis em
criticar os outros?
6597. Um sacerdote franciscano e 20 paroquianos foram sequestrados na Síria - Na noite entre 05 e 06
de outubro de 2014, P. Hanna Jallouf e outros 20 cristãos jovens, no povoado sírio de Knayeh, foram
sequestrados por brigadas jihadistas ligadas ao grupo Jahbat al-Nusra. As irmãs que estavam no
convento encontraram refúgio em algumas casas do povoado. Até o momento não se tem informações
para onde foram levados e não existem modos de contatar os sequestradores.
6598. Vaticano doa 100 mil euros à Fundação Auschwitz-Birkenau - No dia 29 de setembro de 2014, o
Presidente da Fundação e Diretor do Museu, Piotr Cywinski, informou que o Papa Francisco doou 100
mil euros para a Fundação Auschwitz-Birkenau, que administra o Museu do maior campo de
concentração nazista, localizado em Oswiecim, no sul da Polônia. “A soma não é grande, pois as nossas
possibilidades são limitadas, mas com ela queremos expressar o nosso pleno apoio ao projeto realizado
pela Fundação”, escreveu o Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, na mensagem que
acompanhou a doação. O Vaticano é o 31º país a contribuir com o “fundo perpétuo” de 120 milhões
de euros fixado pela Fundação Auschwitz-Birkenau, para resolver o problema dos custos de
manutenção do Museu. Auschwitz-Birkenau, símbolo do Holocausto, foi o maior campo de extermínio
nazista. Entre 1940 e 1945, mais de 1,1 milhão de prisioneiros perderam a vida, a maior parte judeus.
6599. Missionário Redentorista é nomeado Ordinário Militar do Brasil - No dia 07 de outubro de 2014,
o Missionário Redentorista Dom Fernando José Monteiro Guimarães, até então Bispo de Garanhuns
(PE), tomou posse do cargo de Ordinariato Militar do Brasil, em Brasília, em Missa celebrada na Sé
arquidiocesana, a Catedral Rainha da Paz, situada no Eixo Monumental.
Dom Fernando é natural de Recife (PE). É doutor em Teologia Moral pelo Instituto Alfonsianum
Redentorista, de Roma, e Mestre em Direito Canônico pela Universidade de Navarra, Espanha.
Exerceu várias funções na Cúria Romana, em Roma. Foi nomeado bispo de Garanhuns (PE) em 2008.
6600. Encontro sobre comunicações em Lima, no Peru - De 17 a 21 de novembro de 2014, será
realizado em Lima, no Peru, o 13º Encontro Continental dos responsáveis pelos departamentos de
comunicação das Conferências dos bispos do continente Latino-americano e agentes da Rede de
Informática da Igreja na América Latina. O encontro, que reunirá cerca de 80 pessoas, foi convocado
pelo Presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. A finalidade do evento é discutir
estratégias comuns para a construção de redes de comunhão mais fortes dentro da Igreja. A prioridade
é oferecer formação cultural, missionária e tecnológica que ajude bispos, sacerdotes e leigos a levar
adiante, com eficácia, sua missão na Igreja. Para isto, organiza periodicamente encontros, virtuais e
presenciais, que favorecem a comunhão, a formação e o conhecimento das diversas realidade.
6601. Migrações, realidade de hoje de sempre! - “É um escândalo que a Itália não seja atrativa como
outros Países, mesmo se a emigração italiana tenha sido sempre um grande sucesso e merece uma
reavaliação! Duas propostas são fundamentais: encontrar palavras certas para descrever o fenômeno e
repensar a representação no exterior em pleno período das novas formas de mobilidade”. (Mário Giro,
subsecretário do Ministério do Exterior da Itália)

