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9277. Evangelho de 4ª feira (09-12-2015) - S. João Diego - Is 40, 25-31; Sl 102; Mt 11, 28-30 - Jesus
tomou a palavra e disse: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos
fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e
humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.
Recadinho: - Jesus nos convida! Vinde a mim! Sempre que preciso e posso vou até Ele? - Quando
nosso fardo se torna pesado, procuramos ir logo a Jesus? - E quando está tudo leve, em paz e
felicidade, lembramo-nos de partilhar com Ele? - Há situações da vida em que sentimos um grande
peso sobre nós? Como agimos? - Não há dúvida de que estas palavras de Jesus são de uma riqueza
imensa. Nada paga tamanha bondade da parte dele. Obrigado, Senhor!
9278. O reino da verdade - “Sem verdade, a caridade cai no sentimentalismo. O amor torna-se um
invólucro vazio, que se pode encher arbitrariamente. É o risco fatal do amor numa cultura sem
verdade” (Bento XVI, em sua encíclica “Caridade na verdade”, de 29/junho/2009)
9279. Misericórdia é o nome de Deus! - “A misericórdia é uma realidade, o núcleo central da mensagem
do Evangelho. É o próprio nome de Deus!” ((Bento XVI).
9280. Misericórdia e verdade - “A Igreja é chamada a viver a sua missão na verdade que não muda
segundo as modas passageiras ou opiniões dominantes. A verdade que protege o ser humano e a
humanidade das tentações do ego e do transformar o amor fecundo em egoísmo estéril, a união fiel em
relações temporárias” (Bento XVI).
9281. Igreja testemunha da Misericórdia! - “Queridos irmãos e irmãs, pensei muitas vezes em como a
Igreja pode tornar mais evidente a sua missão de ser testemunha da Misericórdia. É um caminho que
começa com uma conversão espiritual. Por isso, decidi convocar um Jubileu Extraordinário que tenha
no centro a misericórdia de Deus” (Papa Francisco, anunciando o Jubileu Extraordinário da
Misericórdia em 13 de março/2015)
9282. Igreja e sociedade civil na luta contra a Aids - Para fortalecer o combate à Aids, a Igreja no Brasil
se uniu às organizações da sociedade civil, no dia 1º de dezembro/2015, para a luta contra a doença. A
Pastoral da Aids saiu às ruas para informar, orientar e esclarecer a população sobre a epidemia de HIV.
A data foi marcada por ações e intervenções na população em geral, garantindo um olhar atencioso,
principalmente, às populações mais vulneráveis e desassistidas.
O Dia Mundial de Luta Contra a Aids é um grande evento político, que cria espaços de diálogo e
debate com os programas de Aids nas três esferas políticas para discutir os rumos da resposta brasileira.
Nesse dia busca-se reivindicar melhorias e políticas que detenham o HIV e melhorem a qualidade de
vida das pessoas que convivem com a Aids. A Igreja tem um grande alcance com as ações entre a
população. Os meios de comunicação católicos, assim como sacerdotes, religiosas e religiosos e bispos
garantem apoio às iniciativas e reforçam de forma significativa a campanha. O planejamento previu
inúmeras ações organizadas nos municípios e paróquias onde os agentes pastorais atuam, alcançando
um grande número de pessoas levando informação e orientação sobre a Aids e sobre o teste HIV.
A Pastoral da Aids está envolvida há vários anos na luta para informar e orientar a população sobre a
necessidade de fazer o teste para HIV. A Igreja assume este serviço e, sem preconceitos, acolhe,
acompanha e defende os direitos daqueles que foram infectados pela Aids.
O HIV é um vírus que se espalha por meio de fluídos corporais e afeta células específicas do sistema
imunológico. Sem o tratamento antirretroviral, o vírus afeta e destrói essas células e torna o organismo
incapaz de lutar contra infecções e doenças. Atualmente, não existe uma cura efetiva e segura, mas os
cientistas trabalham intensamente em busca de resultados. Enquanto isso não acontece, com cuidados
médicos apropriados, o portador do vírus HIV pode ter a doença controlada.
O Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH ou HIV, do inglês “Human Immunodeficiency Virus”)
causa em seres humanos a deterioração progressiva do sistema imunitário provocando o
desenvolvimento de infecções mortais.

