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11617. Evangelho de 2ª feira (24-07-2017) - S. Charbel Makhluf - Ex 14, 5-18; Ex 15, 1-6; Mt 12, 38-42
- Alguns mestres da Lei e fariseus disseram a Jesus: “Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti”.
Jesus respondeu-lhes: “Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a
não ser o sinal do profeta Jonas.
Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho
do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se
levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E
aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do Sul se levantará contra essa geração,
e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é
maior do que Salomão”.
Recadinho: - Em que situações procuro me aproximar mais de Deus? - Sei procurá-lo nas horas difíceis
e também quando tudo me vai bem? - O que dizer de quem se lamenta sentindo-se abandonado(a) por
Deus? - Reconhece que de fato Deus é bondade e misericórdia? - Nossa sociedade não está deixando
de lado os verdadeiros valores da vida?
11618. Jovens, não deixem que lhes roubem a esperança! - "A nossa alegria não é uma alegria que nasce
do ter muitas coisas, mas do ter encontrado uma Pessoa: Jesus, que está no meio de nós. Nasce do
saber que com Ele jamais estamos sozinhos, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando o caminho
da vida se depara com problemas e obstáculos que parecem insuperáveis, e que são muitos! Mas, por
favor, não deixem que lhes roubem a esperança! Não deixem roubar a esperança! Aquela esperança que
Jesus nos dá”. (Papa Francisco, 24/março/2013, Domingo de Ramos, em Roma)
11619. Jovens, façam florescer a civilização do amor - “A partir do testemunho de alegria e de serviço
de vocês, façam florescer a civilização do amor. Mostrem com a vida que vale a pena gastar-se por
grandes ideais, valorizar a dignidade de cada ser humano e apostar em Cristo e no seu Evangelho. Foi
Ele que viemos buscar nestes dias, porque Ele nos buscou primeiro, Ele nos faz arder o coração para
anunciar a Boa Nova nas grandes metrópoles e nos pequenos povoados, no campo e em todos os
locais deste nosso vasto mundo.
Continuarei a nutrir uma esperança imensa nos jovens do Brasil e do mundo inteiro. Através deles,
Cristo está preparando uma nova primavera em todo o mundo. Eu vi os primeiros resultados desta
sementeira; outros rejubilarão com a rica colheita!” (Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude,
Rio de Janeiro, 28/julho/2013)
11620. Evangelho: despertar a fé para transformar o mundo! - "O Evangelho não diz respeito somente
à religião, mas ao ser humano como um todo, ao mundo, à sociedade e civilização humana. O
Evangelho é mensagem de salvação de Deus para a humanidade.
O Evangelho tem dois destinos que estão relacionados: O primeiro, despertar a fé e isso é a
evangelização. O segundo, transformar o mundo segundo o desígnio de Deus, e essa é a animação
cristã da sociedade.
Essas duas coisas não caminham separadas, mas formam uma única missão: levar o Evangelho com o
testemunho de nossas vidas transformando o mundo. Este é o caminho. São Francisco fez as duas
coisas com a força do Evangelho. Francisco fez aumentar a fé, renovou a Igreja e ao mesmo tempo
renovou a sociedade, tornando-a mais fraterna, mas sempre com o Evangelho. Convido-os, jovens, a
seguirem o exemplo de São Francisco de Assis, testemunhando a fé com suas vidas e servindo Cristo
nos pobres”. (Papa Francisco, 04/outubro/2013, em Assis, Itália, perante 40 mil jovens, respondendo a
perguntas de jovens)
11621. Igreja, casa da harmonia - “A Igreja é católica, porque é a casa da harmonia. Nela se conjugam,
numa grande riqueza, unidade e diversidade. Como numa orquestra, onde a variedade dos instrumentos
não se contrapõe, assim, na Igreja, há uma variedade que se deixa harmoniosamente fundir na unidade
pelo Espírito Santo”. (Papa Francisco, 09/outubro/2013)

