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11561. Evangelho de domingo 14º -tc- (09-07-2017) - Zc 9, 9-10; Sl 144; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30
(Chamada dos humildes) - Jesus pôs-se a dizer: “Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque
escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim
foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e
ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”.
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: - Sei rezar ao Pai? - Como é minha oração? - Sou daqueles que “cansam” a Deus com
excesso de lamentação? - Pedro... João... e tantos outros, homens iletrados, simples pescadores,
colocaram-se generosamente nas mãos de Deus. E eu? - Sei louvar a Deus pelas maravilhas que Ele
realiza ou vejo tudo de modo negativo?
11562. Benditas mãos que acolhem os pobres! - “Benditas as mãos que se abrem para acolher os pobres
e socorrê-los: são mãos que levam esperança! Benditas as mãos que superam toda a barreira de cultura,
religião e nacionalidade, derramando óleo de consolação nas chagas da humanidade. Benditas as mãos
que se abrem sem pedir nada em troca, sem “se” nem “mas”, nem “talvez”: são mãos que fazem descer
sobre os irmãos a bênção de Deus!” (Papa Francisco, 13/junho/2017, ao criar o Dia dos Pobres)
11563. Os pobres poderão ser mestres, que nos ajudam a viver a fé de maneira mais coerente! - “A
realeza de Cristo aparece em todo o seu significado precisamente no Gólgota, quando o Inocente,
pregado na cruz, pobre, nu e privado de tudo, encarna e revela a plenitude do amor de Deus. O seu
completo abandono ao Pai, ao mesmo tempo que exprime a sua pobreza total, torna evidente a força
deste Amor, que O ressuscita para uma vida nova no dia de Páscoa. Neste domingo, se viverem no
nosso bairro pobres que buscam proteção e ajuda, aproximemo-nos deles: será um momento propício
para encontrar o Deus que buscamos. Como ensina a Sagrada Escritura (cf. Gn 18, 3-5; Heb 13, 2),
acolhamo-los como hóspedes privilegiados à nossa mesa! Poderão ser mestres, que nos ajudam a viver
de maneira mais coerente a fé! Com a sua confiança e a disponibilidade para aceitar ajuda, mostramnos, de forma sóbria e muitas vezes feliz, como é decisivo vivermos do essencial e abandonarmo-nos à
providência do Pai!” (Papa Francisco, 13/junho/2017, ao criar o Dia dos Pobres)
11564. O Pai Nosso é a oração dos pobres! - “Não esqueçamos que o Pai Nosso é a oração dos pobres.
De fato, o pedido do pão exprime o abandono a Deus nas necessidades primárias da nossa vida. Tudo
o que Jesus nos ensinou com esta oração exprime e recolhe o grito de quem sofre pela precariedade da
existência e a falta do necessário. Aos discípulos que Lhe pediam para os ensinar a rezar, Jesus
respondeu com as palavras dos pobres que se dirigem ao único Pai, em quem todos se reconhecem
como irmãos. O Pai Nosso é uma oração que se exprime no plural: o pão que se pede é “nosso”, e isto
implica partilha, comparticipação e responsabilidade comum. Nesta oração, todos reconhecemos a
exigência de superar qualquer forma de egoísmo, para termos acesso à alegria do acolhimento
recíproco! (Papa Francisco, 13/junho/2017, ao criar o Dia dos Pobres)
11565. Os pobres não são um problema! São um recurso de que lançar mão para acolher e viver a
essência do Evangelho! - “Aos irmãos bispos, aos sacerdotes, aos diáconos que, por vocação, têm a
missão de apoiar os pobres, às pessoas consagradas, às associações, aos movimentos e ao vasto mundo
do voluntariado, peço que se comprometam para que, com este “Dia Mundial dos Pobres”, se instaure
uma tradição que seja contribuição concreta para a evangelização no mundo contemporâneo. Que este
novo Dia Mundial se torne, pois, um forte apelo à nossa consciência crente, para ficarmos cada vez
mais convictos de que partilhar com os pobres permite-nos compreender o Evangelho na sua verdade
mais profunda. Os pobres não são um problema: são um recurso de que lançar mão para acolher e
viver a essência do Evangelho!” (Papa Francisco, 13/junho/2017, ao criar o Dia dos Pobres).

