Nº 2574 16/07/2017

11589. Evangelho de domingo 15º -tc- (16-07-2017) - Is 55, 10-11; Sl 64; Rm 8, 18-23; Mt 13, 1-9
(longa: Mt 13, 1-23) (Parábola do semeador) (omite-se hoje a Liturgia de Nossa Senhora do Carmo) - Jesus saiu
de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele.
Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes
muitas coisas em parábolas:
“O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os
pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita
terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda.
Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras
sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras
sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por
semente. Quem tem ouvidos, ouça!”
Recadinho: - Meu coração é sempre bom terreno para acolher a semente do bem? - A semente da Fé
foi colocada em meu coração no Batismo. Tem crescido sempre? - Procuro ouvir a Palavra de Deus
para fazer crescer minha Fé? - A semente da Graça de Deus cai sempre em meu coração? - Crio
condições para que a Graça de Deus possa frutificar?
11590. Solidariedade animal para muito ser humano aprender! - Cadela divide cobertor pela cerca com
um cão de rua durante noite fria do inverno gaúcho! Em pleno inverno gaúcho, uma cadela compartilha
seu cobertor com um cão. Um cobertor, dois cachorros e uma grade entre eles. A cadela Lana, que é
adotada, tinha acabado de ganhar um novo cobertor da família. O caso aconteceu agora em julho de
2017, em Ivoti, no Rio Grande do Sul.
À noite, quando foi dormir, ela decidiu dividir o presente com um cão de rua para que ele também
ficasse aquecido. Ela foi até a grade da casa onde vive, levou o cobertor e passou um pedaço para o
lado de fora da grade para que o colega também pudesse usá-lo para dormir!
“A Lana é uma filhote resgatada da rua. E essa é a segunda casa dela. Talvez esse instinto seja dela,
porque já viveu isso na pele”, disse Suelen Schaumloeffe, dona da cadelinha.
Suelen postou a foto dos dois usando a coberta e a postagem. “Vendo o amigo sem lar e com frio, a
Lana não hesitou em compartilhar a coberta. Levou até a cerca e ofereceu um pedaço ao amigo. Cada
um de um lado da cerca, mas os dois quentinhos”, escreveu Suelen, que se emocionou: “Poxa, fiquei
abismada com tamanha generosidade dela! Pode um cachorro ser mais solidário e racional do que nós,
que nos dizemos humanos? Sim”, disse a dona.
“Quantas vezes vemos um semelhante nosso passando necessidade e ignoramos, não fazemos nada a
respeito? Fingir que não viu não elimina o problema, mas dá a falsa sensação de que esse problema não
existe. Santa ignorância!”, refletiu Suelen. Para os que perguntaram sobre o cão de rua, Suelen disse que
ele já está recebendo amparo. (Texto enviado por leitor anônimo)
11591. O sudário não tem bolsos! - “Um coração ocupado pela avidez de possuir é um coração vazio
de Deus. Por isso Jesus advertiu várias vezes aos ricos, porque neles é forte o risco de colocar a própria
segurança nos bens deste mundo, e a segurança, a segurança definitiva, está em Deus (Mc 10, 17-27).
Num coração possuído pelas riquezas, não há muito lugar para a fé: tudo é ocupado pelas riquezas, não
há lugar para a fé. Se, ao invés, se dá a Deus o lugar que lhe cabe, isto é, o primeiro, então o seu amor
leva a partilhar também as riquezas, a colocá-las a serviço dos projetos de solidariedade e de
desenvolvimento, como demonstram tantos exemplos, inclusive recentes, na história da Igreja”.
E, assim, a Providência de Deus passa pelo nosso serviço aos outros, pelo nosso partilhar com os
outros. Se cada um de nós não acumula riquezas somente para si, mas as coloca ao serviço dos outros,
neste caso a Providência de Deus se faz visível como um gesto de solidariedade”. Pelo contrário, se
alguém acumular somente para si, o que lhe acontecerá quando for chamado por Deus? Não poderá
levar as riquezas consigo porque, saibam, o sudário não tem bolsos! É melhor partilhar, porque
levamos para o Céu somente aquilo que partilhamos com os outros”. (Papa Francisco, 03/março/2014)

