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6642. Evangelho de sábado (25-10-2014) - Sto. Antônio de SantAna Galvão - Ef 4, 7-16; Sl 121; Lc 13,
1-9 - Foram algumas pessoas levando notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado,
misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: “Vós pensais que
esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos
digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito
que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos
os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer
todos do mesmo modo”.
E Jesus contou esta parábola: “Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela
procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: “Já faz três anos que venho procurando
figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a! Por que está ela inutilizando a terra?” Ele, porém,
respondeu: “Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser
que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás”.
Recadinho: - Os males deste mundo servem para nos despertar sobre a brevidade desta vida. Eu penso
nisso? - Se não produzimos frutos do bem, estamos ocupando espaço inutilmente! Faço bom uso de
meus talentos para produzir frutos? - Há muitos que são verdadeiros parasitas, levam uma vida
medíocre! Coloco-me diante de Deus questionando meu modo de viver? - Foi pedida mais uma
oportunidade para a figueira! Estou nesta situação de ter que pedir uma nova oportunidade a Deus? Como entendo a palavra tão forte que é “conversão?”
6643. Missionária junto aos migrantes é beatificada em São Paulo (SP) - O dia 25 de outubro de 2014
passará a ter um sentido especial para o Brasil. “Tudo o que acontece é bom, porque vem de Deus”,
sempre dizia a religiosa Maria Assunta Caterina Marchetti, conhecida como Madre Assunta, beatificada
no dia de hoje, em São Paulo (SP), em cerimônia celebrada pelo representante do Papa Francisco, o
Prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, Cardeal Ângelo Amato.
“Acolhemos a notícia com grande alegria e júbilo, pois é uma graça para a Congregação das Irmãs
Missionárias de São Carlos Borromeu-Scalabrinianas”, disse Irmã Neusa de Fátima Mariano, Superiorageral das Missionárias. “Acreditamos que a beatificação será portadora de muitos frutos de santidade e
de renovação espiritual para todos os membros do Instituto e de um novo vigor na vivência de nossa
consagração religiosa no serviço aos migrantes”, acrescentou.
Ainda de acordo com a Superiora-geral, pode-se dizer que, “em sua trajetória missionária, Madre
Assunta deixou um legado profundo de autêntica fidelidade ao carisma Scalabriniano, ao mesmo tempo
que permeia o nosso futuro de esperança”.
6644. Beata Maria Assunta Caterina Marchetti - Mais conhecida simplesmente como Madre Assunta, a
nova beata (25/outubro/2014) Maria Assunta Caterina Marchetti, natural de Lombrici di Camaiore,
província de Lucca, Itália, nasceu em 15 de agosto de 1871. Veio para o Brasil em outubro de 1895, a
pedido de seu irmão, P. José Marchetti, missionário de São Carlos, ordem fundada em 1887 pelo bispo
de Piacenza, João Batista Scalabrini, para cuidar dos órfãos filhos de imigrantes italianos e africanos que
viviam em São Paulo.
Madre Assunta viveu no Brasil por mais de cinquenta anos. Faleceu em 1º de julho de 1948, no
orfanato da Vila Prudente (SP), onde foram enterrados seus restos mortais. A Madre Assunta passou os
últimos meses de sua vida em uma cadeira de rodas, mas sempre atenta em servir o próximo.
6645. Milagre da beata Madre Assunta - Em 1994, Heráclides Teixeira Filho foi diagnosticado com
morte cerebral, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre (RS). Após a família pedir a intercessão de
Madre Assunta, o paciente recobrou os sentidos e ficou curado sem sequelas.
No dia 19 de dezembro de 2011 houve a promulgação do Decreto das Virtudes Heroicas de Madre
Assunta Marchetti, reconhecidas pelo papa Bento XVI. O milagre atribuído à venerável Madre Assunta
foi reconhecido no dia 9 de fevereiro de 2012 pela equipe de médicos da Congregação da Causa dos
Santos do Vaticano.

