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10763. Evangelho de domingo 4º do Advento (18-12-2016) - Antífona: Ó Adonai! - Is 7, 10-14; Sl 23;
Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-24 (longa Mt 1, 1-16.18-23) - Origem de Jesus Cristo - A origem de Jesus Cristo foi
assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou
grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu
abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em
sonho, e lhe disse: “José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque
ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois
ele vai salvar o seu povo dos seus pecados”. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia
dito pelo profeta: “Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de
Emanuel, que significa: Deus está conosco”.
Recadinho: - Em que consiste sua devoção a Nossa Senhora? - Que título dado a ela mais lhe agrada? O que poderíamos oferecer a ela, celebrando seu aniversário? - O que é Maria em sua vida? - Faça-lhe
uma prece.
10764. Explosão em igreja copta deixa ao menos 25 mortos no Egito - No dia 11 de dezembro de
2016, um novo massacre de fiéis coptas voltou a ensanguentar o Egito. O atentado, de manhã, é um
dos mais graves sofridos pela comunidade cristã copta. Na celebração do Natal copta, em 1º de janeiro
de 2011, em Alexandria, um ataque terrorista causou a morte de 21 pessoas e ferimentos em mais de
70. Agora, uma bomba foi deflagrada na Capela dos Santos Pedro e Paulo, adjacente à Catedral de São
Marcos, no Cairo, deixando ao menos 25 mortos e dezenas feridos, sobretudo mulheres e crianças.
A explosão teria ocorrido na seção feminina da igreja. A adjacente Catedral de São Marcos é a
residência do Patriarca copta Papa Tawadros II, a quem o Papa Francisco se dirigiu expressando sua
proximidade durante a oração do “Ângelus”, na Praça São Pedro.
O ministro dos assuntos internos do Egito, Magdi Abdel-Ghaffar, visitou a igreja, cuja explosão deixou
vitrais e janelas destruídas e marcas de sangue espalhadas no templo. Até o momento não houve
nenhuma reivindicação. A comunidade cristã (10% da população de maioria islâmica) sofre há décadas
discriminações e violências, recrudescidas após o presidente egípcio Mohamed Morsi, da Irmandade
Muçulmana, ter sido derrubado do poder por obra do Gal. Abdel Fattah Al Sissi. Os cristãos do Egito
sofreram nos últimos anos cerca de 40 ataques, com dezenas de mortos.
10765. Nigéria: cai teto de uma igreja evangélica, 160 mortos - No dia 10 de dezembro de 2016, pelo
menos 160 pessoas morreram em Uyo, sul da Nigéria, devido a um teto de uma igreja evangélica, ainda
em construção, que desabou sobre os fiéis. Na Reigners Bible Church estava em andamento a
cerimônia de consagração do fundador Akan Weeks. A cerimônia contava com centenas de fiéis. Os
operários da construção da igreja, nos últimos dias aceleraram os trabalhos para permitir a realização da
cerimônia. Centenas de pessoas, dentre as quais o governador do Estado de Akwa Ibom, Udom
Emmanuel, estavam presentes na igreja quando as traves de metal do teto cederam e caíram sobre os
fiéis. O governador e o Emmanuel e bispo Weeks saíram ilesos. Segundo fontes locais, o número de
vítimas poderá aumentar.
No norte do país três pessoas morreram e 11 ficaram feridas depois de dois atentados terroristas, no dia
10 de dezembro de 2016, em que foram usadas duas meninas de sete e oito anos. O ataque ocorreu
numa feira de Maiduguri, capital do Estado de Borno, muitas vezes mira das milícias jihadistas de Boko
Haram. Segundo um membro das milícias civis locais, as duas meninas se aproximaram das
barraquinhas dos vendedores de ave e uma delas acionou o explosivo. A segunda, explodiu quando
estavam chegando os socorristas. No dia 09 de dezembro de 2016, 45 pessoas morreram num atentado
numa feira de Madagali, no Estado de Adamawa. Estas tragédias são geralmente obra do grupo Boko
Haram que desde 2009 causou 20 mil mortos.
Boko Haram (figurativamente, "a educação ocidental ou não-islâmica é um pecado", nas línguas faladas
no Norte da Nigéria), é uma organização fundamentalista islâmica de métodos terroristas, que busca a
imposição da lei Chaia no norte da Nigéria.

