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11526. Evangelho de sábado (01-07-2017) - Gn 18, 1-15; Lc 1, 46-55; Mt 8, 5-17 - Quando Jesus entrou
em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: “Senhor, o meu empregado está de
cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia”.
Jesus respondeu: “Vou curá-lo”. O oficial disse: “Senhor, eu não sou digno de que entres em minha
casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho
soldados sob minhas ordens. E digo a um: “Vai!”, e ele vai; e a outro: “Vem!”, e ele vem; e digo a meu
escravo: “Faze isto!”, e ele faz”.
Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o seguiam: “Em verdade, vos digo: nunca
encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo: muitos virão do Oriente e do Ocidente, se
sentarão à mesa no Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do Reino
serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes”.
Então, Jesus disse ao oficial: “Vai! e seja feito como tu creste”. E, naquela mesma hora, o empregado
ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão,
e a febre a deixou. Ela se levantou, e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas
pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos, com sua palavra, e curou todos os doentes,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: “Ele tomou as nossas dores e carregou as
nossas enfermidades”.
Recadinho: - Qual o maior milagre que considero Deus tenha realizado em mim? - Sou agradecido a
Ele retribuindo? Como? - O povo tinha confiança em Jesus e dele se aproximava. Os que me
conhecem de verdade confiam em mim? - Jesus acolhia a todos os que a ele se dirigiam. Eu acolho
Jesus em meu coração? - Jesus vai ao encontro dos anseios dos corações angustiados. Confio nele
levando-lhe minhas cruzes para que me ensine a carregá-las?
11527. Santos Protomártires da Igreja - Sempre no dia 30 de junho, a Igreja Católica celebra os
primeiros mártires da Igreja e são identificados com a palavra que vem do grego: “primeiros” e
“mártires”. Portanto, são os “protomártires!” O primeiro deles foi santo Estêvão e a primeira santa foi
santa Tecla, a primeira mulher martirizada. Os protomártires celebrados no dia 30 de junho são S.
Pedro e S. Paulo. São celebrados com este título para perpetuar o “crime” falsamente atribuído a eles:
no ano 64 da era cristã foram apresentados publicamente como culpados pelo “grande incêndio da
cidade de Roma” pelo imperador Nero, que não quis se apresentar como culpado, mas sair livre de
tudo e preservar seus interesses políticos. Outros protomártires tiveram o mesmo fim, mas seus nomes
não estão registrados. Para não ficarem no total anonimato e silêncio, a Igreja dedica a eles um dia no
ano, 30 de junho.
11528. Santos Protomártires da Igreja no Brasil! - Também nós temos nossos protomártires. Serão
canonizados pelo Papa Francisco no dia 15 de outubro/2017, na Basílica de São Pedro. Os
“protomártires do Brasil” são o sacerdote português Ambrósio Francisco Ferro e André Soveral, além
do leigo Mateus Moreira e outros 27 companheiros. Os martírios aconteceram no Rio Grande do
Norte, em 16 de julho de 1645, nas perseguições anticatólicas do século XVII, por tropas holandesas
calvinistas e índios potiguares. Conhecidos como mártires de Cunhaú e Uruaçú, foram beatificados em
2000. Eles participavam da missa dominical, na Capela de N. Sra. das Candeias, no Engenho Cunhaú,
no município de Canguaretama (RN). Três meses depois, em 03 de outubro de 1645, houve o massacre
de Uruaçú. Padre Ambrósio Francisco Ferro foi torturado e o camponês Mateus Moreira, morto.
11529. Movimento no Santuário Nacional de 19 a 25 de junho/2017 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 19 a 25 de junho/2017
circularam pelo Santuário 187.064 visitantes. No sábado, 24 de junho/2017, o Santuário recebeu 65.248
pessoas e, no domingo, dia 25 de junho/2017, o número foi de 85.051 peregrinos. De segunda a sextafeira, o número de visitantes foi de 36.765. A previsão do Santuário para o próximo fim de semana é o
Santuário receber 53.762 visitantes no sábado, dia 01 de julho/2017, e 70.243 no domingo, dia 02 de
julho/2017.

