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11586. Evangelho de sábado (15-07-2017) - S. Boaventura Gn 49, 29-32 e 50,15-26ª; Sl 104; Mt 10, 2433 - Jesus disse a seus discípulos: “O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu
senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao
dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares!
Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que
não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia; o que escutais ao pé do ouvido,
proclamai-o sobre os telhados! Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar
a alma! Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno!
Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o
consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais
medo! Vós valeis mais do que muitos pardais.
Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em
favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens,
também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Recadinho: - Ao longo de meus dias, o que mais temo? - Nem tudo depende de mim, mas posso fazer
alguma coisa para melhorar o mundo? O que, por exemplo. - Para melhorar o mundo em que vivo, por
onde devo começar? - Faço minha parte para que haja paz e compreensão? - Dou testemunho do
Evangelho? Como e quando?
11587. No aniversário de 7 anos, menina pede de presente a limpeza de uma praça no Pará! - Boneca,
brinquedos, jogos, celular, vestido? Que nada! Uma menina de 7 anos pediu um presente inusitado… e
inspirador. Gabriela Marçal convidou a comunidade para limpar a praça Presidente Tancredo Neves,
em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, no Pará.
E ela convidou a comunidade para fazer um mutirão na praça, que fica no bairro do Coqueiro. “Oi, sou
Gabriela. Ajude-me a limpar a pracinha?”, dizem os convites escritos à mão pela estudante e
distribuídos entre os vizinhos e demais moradores do entorno da praça.
Gabriela quer reunir a população no dia 16 de julho/2017, portanto amanhã, e resolver problemas
como o mato alto e os pontos de acúmulo de lixo no local.
A menina visita a praça todos os finais de semana. “Eu gosto muito de passear com os meus avós, só
que eu estou achando a praça meio suja, então estou convidando todo mundo para limpá-la”, diz
Gabriela.
Os pais deram total apoio à filha. “Eu perguntei: mas é isso mesmo que você quer? Ela disse: é isso que
eu quero e vou ficar feliz”, conta Ana Cristina Marçal, mãe de Gabriela.
“A coisa mais importante que a gente pode deixar é o ensinamento de que nós não podemos passar
uma vida esperando. A gente tem que agir. Não posso ficar esperando. Então, eu não posso tolher na
minha filha esse sentimento da ação. Eu vou dar todo apoio para ela, para que entenda isso e passe para
outras pessoas”, diz Ana Cristina.
“O poder público precisa tomar uma atitude sim, mas nós, enquanto cidadãos, também precisamos ter
essa consciência”, diz o pai de Gabriela, André Marçal.
Os moradores da área também aprovaram a atitude da menina. “É uma coisa muito interessante
partindo de uma criança, porque essa atitude tem que ser de todas as pessoas”, comentou a professora
Graça Figueiredo.
A Prefeitura de Ananindeua informou que realizou recentemente a revitalização da Praça Presidente
Tancredo Neves e prometeu e cumpriu sua promessa de providenciar os serviços de roçagem e
manutenção da iluminação pública do local! (Texto enviado por leitor anônimo)
11588. Imaginamos que sabemos tudo! - Uma criança ainda não sabe nada sobre o viver e, mesmo
assim, sua vida é o ensinamento mais rico do mundo, mas apenas para quem for capaz de enxergar esse
fato com lucidez! Bastaria um pouco mais de observação e encontraríamos, nas crianças, nos simples,
nos humildes, nos pequenos, tanto saber e tanto interesse pelo mundo que é nosso! Colaboremos!

