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11595. Evangelho de 3ª feira (18-07-2017) - Ex 2, 1-15ª; Sl 68; Mt 11, 20-24 - Jesus começou a
repreender as cidades nas quais realizara a maior parte de seus milagres, porque elas não se converteram:
“Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os milagres que
aconteceram aí no meio de vós, há muito tempo teriam feito penitência com cinza e cilício. Por isso vos
digo: no dia do juízo, Deus será menos severo com Tiro e Sidônia do que convosco. E tu, Cafarnaum,
pensas que te erguerás até o céu? Serás precipitada no inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos
os milagres que aconteceram aí no meio de ti, ela existiria até hoje. Por isso vos digo: no dia do juízo,
Deus será menos severo com a terra de Sodoma do que contigo”.
Recadinho: - Deus realizou já muitos milagres em sua vida? - Você tem conseguido retribuir à bondade
de Deus? - Você se dirige generosamente a Deus ou é interesseiro(a)? - Como o ambiente em que vive
influencia em você? - Você consegue ser mensageiro(a) do Evangelho em todos os ambientes?
11596. Fátima: pedido de conversão da Rússia completou 100 anos - Agora, no dia 13 de julho, foram
celebrados os 100 anos da aparição de Nossa Senhora em Fátima, na qual há uma referência direta à
Rússia. No testemunho dos videntes, na aparição de 13 de julho de 1917, Nossa Senhora teria dito aos
videntes, assim registrou Irmã Lúcia, falecida em 2005, nas suas “Memórias”: “Para impedir a guerra,
virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a Comunhão reparadora nos
primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará
seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o
Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração
triunfará!” Ainda nesta aparição, teria acontecida a visão do inferno e a revelação do sofrimento da
Igreja e de um “bispo vestido de branco”, a trilogia que constitui o chamado “Segredo”de Fátima.
11597. Papa Francisco esteve em Fátima - O Papa Francisco visitou Fátima nos dias 12 e 13 de maio
deste ano de 2017, por ocasião da celebração do centenário das aparições e a canonização dos
pastorzinhos Francisco e Jacinta Marto.
11598. Temos Mãe! - “Queridos peregrinos, temos Mãe, temos Mãe! Agarrados a Ela como filhos,
vivamos da esperança que assenta em Jesus. Como uma âncora. Fundemos nossa esperança nessa
humanidade colocada nos Céus à direita do Pai. Seja esta esperança a alavanca da vida de todos nós!
Uma esperança que nos sustente sempre, até ao último respiro!” (Papa Francisco, na homilia de 13 de
maio de 2017, em Fátima, Portugal).
11599. A ex-União e Fátima - “Durante o comunismo, muitas pessoas na Rússia rezavam. Tinham
conhecimento de que se falava de Fátima, mas na Rússia era perigoso falar disso. As pessoas que
falassem de Fátima, dos Pastorzinhos, por exemplo, poderiam ser condenados a 10 anos na Sibéria, nos
campos de trabalhos forçados. Hoje não há mais esse problema!” (Dom Clemens Pickel, bispo da
Diocese de São Clemente, de Saratov, na Rússia)
11600. Desde 1917 aos tempos de hoje... - Foi sempre intenso o movimento de peregrinos ao redor da
“Capelinha das Aparições”, em Fátima. Inicialmente a peregrinação ocorria no dia 13 de cada mês.
Intensificou-se nos meses de férias de Verão e Inverno na Europa. Hoje é grande o movimento de
peregrinos, principalmente nos fins de semana. Anualmente dizem as estatísticas que cerca de 4 milhões
de peregrinos visitam o Santuário. No dia 13 de maio de 2017, em sua visita a Fátima (Portugal), o Papa
Francisco canonizou os dois Pastorinhos Jacinta e Francisco. São santos da Igreja Católica!
11601. A primeira discípula - Maria é a primeira discípula e missionária de seu próprio Filho. É
“modelo da Igreja na ordem da fé, da caridade e da união perfeita com Cristo”. (Documento da Igreja
Católica intitulado “Luz dos Povos” (Lúmen Gentium), nº 63). Que se revele, uma vez mais, na história
do mundo, a infinita potência salvífica da Redenção: a força infinita do Amor Misericordioso de Cristo!
Que Ele detenha o mal! Que Ele transforme as consciências! Que se manifeste para todos, no Coração
Imaculado de Maria, a luz da Esperança! (S. João Paulo II)

