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10750. Evangelho de 5ª feira (15-12-2016) - Is 54, 1-10; Sl 29; Lc 7, 24-30 - Depois que os mensageiros de João
partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões: “Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo
vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e
vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém
que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: “Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente; ele
vai preparar o meu caminho diante de ti”. Eu vos digo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que
João. No entanto, o menor no Reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os
cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus, e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os
mestres da Lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus”.

Recadinho: João foi mais que um profeta, pois anunciou o Messias e o testemunhou presente na
humanidade. É o mensageiro que preparou os caminhos. Ele nos convida: andemos à frente,
anunciando a presença do Salvador em nosso mundo, profetizando o Cristo presente entre nós!
10751. 1717 - 300 anos do encontro da Imagem da “Aparecida das Águas” - 2017 - O dia exato
ninguém sabe. Ao longo dos tempos foram fixando datas prováveis. Por fim escolheram, por
definitivo, quem sabe, o dia 12 de outubro! Este é o dia dela! É a sua festa! É a nossa festa!
Em 2015 o Santuário Nacional de Aparecida publicou um texto especial de uma Novena de Natal
própria do Santuário. E nós de “Vivências” demos um passo a mais, transformando tal novena em PPS
e em vídeo no You Tube. Deu certo porque nossa equipe pensa, reflete, prende uma decisão e vai firme
em frente. Neste 2016 estamos repetindo o fato com um outro texto especial. Para nós a Novena
especial começará amanhã. Mas conforme as circunstâncias, outros a fazem em outras ocasiões. O
importante é nos ligarmos mais e mais a Jesus, por Maria. Ela nos ensina o Caminho.
10752. Imagem da Padroeira do Brasil! - Nas imagens que ilustram a novena que iniciaremos amanhã,
Nossa Senhora como que flutua sobre as águas! Aquelas águas do rio que se tornou tão famoso. As
águas do Rio Paraíba do Sul. É da água, do rio, que ela brota! Água, elemento básico da existência
humana. Maria sai das águas. Nasce para nossa vida! Presença essencial em nossa existência! 300 anos
se passaram, desde que a Imagem foi pescada. 300 anos de história, de bênçãos, de caminhada de um
povo que tem Fé! Uma abençoada Novena a todos!
10753. Igrejas cristãs na Suíça: dignidade humana não é negociável - “A proteção à dignidade humana
não tem nada a ver com a liberdade de dispor de si mesmos: pelo contrário, ela precede sempre a
autodeterminação. O ser humano não pode garantir por si só a própria dignidade, portanto, é sempre a
dignidade do outro que precisa ser protegida”. É o que afirmam as Igrejas cristãs suíças numa
declaração conjunta por ocasião do Dia Mundial dos Direitos Humanos, que se celebrou no dia 10 de
dezembro de 2016.
Continua o texto da declaração: “Em numerosos âmbitos, como a migração, a mundialização e o
comércio internacional, a mudança climática e a tutela do ambiente, ou ainda, o início e o fim da vida, o
respeito pelos direitos humanos não é algo dado por certo. O motivo pelo qual a exigência ética da
indisponibilidade da dignidade humana é geralmente rejeitada é que ela constitui um obstáculo para o
progresso científico e técnico e para a atividade econômica! Mas este critério tem um preço que é pago
pelas pessoas que não podem dispor da própria vida porque não têm nem poder político, nem
possibilidades econômicas. E é desse modo que uma parte da humanidade arroga para si o direito de
decidir sobre a vida dos outros: os saciados decidem a sorte dos famintos, os poderosos a sorte dos
fracos, os vivos a sorte de quem ainda não nasceu!
Talvez, num futuro não tão distante também as pessoas anciãs tenham que justificar a sua pretensão de
viver em nossa sociedade desfrutando do mesmo respeito e dos mesmos direitos de quem leva uma
vida produtiva. Por isso, segundo as Igrejas cristãs Suíças, é preciso rever radicalmente essa visão. A
disponibilidade da dignidade humana elevada a dogma nega a esta última o lugar que lhe cabe no
mundo, porque a dignidade pertence propriamente àquilo que deve sempre permanecer fora do alcance
do ser humano. Ela não se constrói: só pode ser reconhecida como tal”, conclui a mensagem. (10 de
dezembro de 2016).

