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11578. Evangelho de 5ª feira (13-07-2017) - Sto. Henrique - Gn 44, 18-21.23b-29 e 45, 1-5; Sl 104; Mt
10, 7-15 - Jesus disse aos seus discípulos: “Em vosso caminho, anunciai: “O Reino dos Céus está
próximo”. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De
graça recebestes, de graça deveis dar!
Não leveis ouro nem prata nem dinheiro nos vossos cintos; nem sacola para o caminho, nem duas
túnicas nem sandálias nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou
povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a
vossa partida.
Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz; se ela não for digna,
volte para vós a vossa paz. Se alguém não os receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou
daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e
Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade, no dia do juízo.
Recadinho: - Sigo a recomendação de Jesus de cumprir minha missão de graça? - Anuncio de modo
gratuito e misericordioso? - Preocupo-me exageradamente com os bens materiais? - Lembro-me
sempre de que o exemplo é que é importante? - Sou portador de paz?
11579. Papa reconhece martírio de bispo colombiano assassinado pela guerrilha - O Papa Francisco
autorizou a promulgação do decreto que reconhece o martírio de Dom Jesús Emilio Jaramillo
Monsalve, bispo colombiano assassinado por guerrilheiros em outubro de 1989, abrindo caminho à sua
beatificação. O bispo de Arauca foi morto por membros do Exército da Libertação Nacional numa
zona rural, onde se encontrava em ação missionária. Francisco reconheceu ainda o martírio de outro
sacerdote da Colômbia, país que vai visitar em setembro: o P. Pedro Maria Ramírez Ramos, diocesano,
morto em 10 de abril de 1948 em Armero, na sequência da revolução de “9 de abril”, após o assassinato
do candidato à presidência da República, Jorge Eliecer Gaitán. A declaração do “martírio” é decisiva
para a beatificação, já que não é necessário reconhecer um milagre. Aguarda-se a data da cerimônia de
ambos os sacerdotes, que poderia ser celebrada pelo próprio Papa durante sua viagem à Colômbia de 6
a 11 de setembro/2017.
11580. Marcha de imãs e muçulmanos pelos lugares dos ataques terroristas - De 08 a 14 de julho/2017
realiza-se em Berlim, Alemanha, a Marcha dos Muçulmanos contra o terrorismo. Sessenta Imãs, de
vários países, peregrinam de ônibus, por uma semana, pelas estradas da Europa, para levar uma
mensagem de paz e apoio às comunidades muçulmanas, discriminadas por causa de uma sequência dos
ataques terroristas perpetrados por extremistas. Milhares de muçulmanos deveriam juntar-se aos Imãs
nesta “marcha pela paz”. Esta marcha é para mostrar a todos que o Islamismo é sinônimo de paz,
dizem os líderes muçulmanos. Mas não basta. É preciso agir e combater o ódio, a violência e a
desconfiança.
No roteiro da peregrinação aos países, onde recentemente houve atentados terroristas, encontra-se
primeiro a França, onde, em Paris, haverá momentos de oração diante do Bataclan, na presença do
novo Presidente Emmanuel Macron. A peregrinação tocará outras cidades, como Toulouse, Bruxelas,
Berlim e Londres, onde os participantes serão acolhidos por grandes líderes religiosos e da cultura,
como também por altas autoridades. Em Berlim está prevista a presença da Chanceler alemã, Ângela
Merkel; em Bruxelas, o Primeiro Ministro, Charles Michel. Esta iniciativa é uma manifestação contra o
terrorismo islâmico, contra aqueles que pegaram o Islamismo como refém e, em seu nome, se
permitem matar. Esta “Marcha pela Paz” permite aos muçulmanos tomarem a devida distância do
terrorismo islâmico.
11581. Imã no culto islâmico - Um imã, em árabe, “aquele que guia” que está adiante, é o pregador no
culto islâmico e também designa os principais líderes religiosos do Islamismo que sucederam ao profeta
Maomé. Um imã, em princípio, pode ser qualquer um que conheça a oração ritual. Posiciona-se em
frente dos outro fiéis nas mesquitas e serve como um guia para realizar a oração ritual. Há pessoas que
seguem estudos específicos para dedicar-se a esta tarefa.

