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11582. Evangelho de 6ª feira (14-07-2017) - S. Camilo de Lélis - Gn 46, 1-7.28-30; Sl 36; Mt 10, 16-23 Jesus disse aos seus discípulos: “Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto,
prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos
entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e
reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não
fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis
dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará
através de vós.
O irmão entregará à morte o próprio irmão; o pai entregará o filho; os filhos se levantarão contra seus
pais, e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o
fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós
não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem.
Recadinho: - Qual é seu modo de agir quando se encontra como se estivesse como “ovelha em meio a
lobos?” - Procura agir com prudência? - É daqueles que não conseguem ficar calados, mas provocam
mais ainda? - Sabe calar-se quando necessário? - Evita conversas inúteis e desnecessárias que não levam
a nada de bom?
11583. Movimento no Santuário Nacional de 03 a 09 de julho/2017 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 03 a 09 de julho/2017
circularam pelo Santuário 236.712 visitantes. No sábado, 08 de julho/2017, o Santuário recebeu 79.754
pessoas e, no domingo, dia 09 de julho/2017, o número foi de 106.604 peregrinos. De segunda a sextafeira, o número de visitantes foi de 50.354. A previsão para o próximo fim de semana é o Santuário
receber 94.133 visitantes no sábado, dia 15 de julho/2017 e 117.089 no domingo, dia 16 de julho/2017.
11584. Hoje celebramos S. Camilo de Léllis - S. Camilo servia a Cristo servindo aos doentes! Um
testemunho sem igual! Camilo nasceu em 1550, na Itália, e faleceu em 1614. Filho de pai militar,
também quis seguir essa carreira, mas não pode prosseguir devido a um tumor em um dos pés.
Recorreu ao hospital de São Tiago em Roma, onde sentiu o desejo intenso de se aproximar dos
doentes. Seu desejo, porém, foi abafado, levando-o a se entregar ao vício do jogo, onde perdeu tudo e
ficou na miséria total. Saiu do hospital devido a seu temperamento. Foi de hospital em hospital para
cuidar de sua ferida, até bater na porta dos franciscanos capuchinhos e ali quis trabalhar na obra de
Deus. Aos 25 anos começou o seu processo de conversão. No hospital em Roma, Deus suscitou nele a
santidade de ver nos doentes a pessoa de Cristo e também o carisma dos “Camilianos”. Camilo
também viveu uma bela amizade com São Felipe Néri.
Entrou para os estudos, foi ordenado sacerdote e, vendo a realidade dos peregrinos de Roma, que não
tinham uma assistência médica digna, foi brotando nele o carisma de servir a Cristo na pessoa do
doente, do peregrino. Aos poucos foi aumentando o número dos que queriam seguir o exemplo de
Camilo: ver em cada um que sofre a presença de Jesus Crucificado.
11585. S. Camilo fundou a “Companhia dos Servidores dos Enfermos” - Conhecidos como
Camilianos, com sua fundação S. Camilo tornou-se patrono dos enfermos e dos hospitais. Sua
fundação se espalhou pelo mundo, fez história, deixou-nos sua fé e sua dedicação aos enfermos
disseminadas por todo o mundo, pelo Brasil.
Relatou um de seus companheiros que Camilo contemplava nos doentes, com tão sentida emoção, a
pessoa de Cristo que, muitas vezes, quando lhes dava de comer, pensando serem outros cristos,
chegava a pedir-lhes a graça e o perdão dos pecados. Mantinha-se diante deles com tanto respeito,
como se estivesse realmente na presença do Senhor. De nada falava com mais frequência e com mais
fervor do que da santa caridade. O seu desejo era imprimi-la no coração de todos os homens. Também
Camilo deixou sua mensagem: “Haja entre vós uma grande união e muito amor. Amai, e muito, a nossa
Ordem, e dedicai-vos ao apostolado dos enfermos. Trabalhai com muita alegria nesta vinha do Senhor.
Se Deus me levar para o Céu, vos hei de ajudar muito de lá!”

