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11622. Evangelho de 3ª feira (25-07-2017) - S. Tiago Maior - 2Cor 4, 7-15; Sl 125; Mt 20, 20-28 - A mãe
dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um
pedido. Jesus perguntou: “O que tu queres?” Ela respondeu: “Manda que estes meus dois filhos se
sentem, no teu Reino, um à tua direita e outro à tua esquerda”.
Jesus, então, respondeu-lhes: “Não sabeis o que estais pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu
vou beber?” Eles responderam: “Podemos”. Então Jesus lhes disse: “De fato, vós bebereis do meu
cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é
quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou”.
Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém,
chamou-os e disse: “Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as
oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor;
quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas
para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos”.
Recadinho - Tenho grande espírito de serviço e dedicação? - Lembro-me sempre de que o importante
não é realizar grandes coisas, mas realizar bem o que Deus me propõe? - Há às vezes interesses pessoais
que podem prejudicar o ambiente de uma comunidade? - Como encaro as cruzes, os sofrimentos que
Deus me envia? - Reflita sobre a vida de alguém que é humilde. Não é nisso que está o grande valor da
pessoa?
11623. Trigêmeos de escola pública passam juntos em medicina! - Fevereiro de 2017. Trigêmeos de
Salvador, na Bahia, passaram juntos em medicina e vão realizar um sonho de infância. Ingrid, Amanda
e Giovanni Calfa, de 18 anos, foram aprovados ao mesmo tempo em cursos de Medicina em
universidades federais públicas pelo Sisu, que tem como base a nota Enem 2016. Os irmãos concluíram
o Ensino Médio no Colégio Militar Salvador, no ano passado, e disseram que sempre estudaram juntos
para o Enem. “A gente estava sob muita pressão, porque não queríamos que apenas um ou dois
passassem! Estudamos muito, sofremos juntos, e seria injusto se os três não tivessem conseguido ao
mesmo tempo. Felizmente, deu tudo certo e ainda estamos comemorando muito”, disse Amanda.
Após a aprovação, eles saíram para comemorar, pintaram os rostos e tiraram fotos para postar nas
redes sociais.
Claro que a família ficou orgulhosa dos trigêmeos, mas a notícia trouxe um pontinho de preocupação
porque eles foram aprovados em universidades diferentes e possivelmente terão que se separar. Ingrid e
Geovanni foram aprovados em primeira chamada na Universidade Federal de Alagoas (Ufal). Já
Amanda, foi selecionada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).
“Na realidade, a gente estava torcendo para que todos pudessem passar em uma mesma faculdade, mas
não deu. A nossa primeira opção era a Universidade Federal da Bahia, pelo fato de ser em Salvador, e aí
não precisaria viajar e ficar longe da família”, disse Ingrid.
“A Amanda ficou com uma nota bem próxima do último colocado que passou na Universidade Federal
de Alagoas e, numa segunda chamada, pode ser convocada, e ir estudar junto com os outros irmãos.
Tem mais. Eles vão aguardar uma nova chamada na Universidade Federal da Bahia, pois se os três
passarem, ficarão na Bahia mesmo e juntos!
Os irmãos ainda não escolheram qual área da medicina vão seguir, mas para isso terão muito tempo
durante o curso.
11624. Cristãos no Oriente Médio se sentiam de 2ª classe - “Mesmo antes da barbárie do chamado Isis,
os cristãos e as minorias se sentiam cidadãos de segunda classe”, explicou o secretário da Santa Sé das
Relações com os Estados, Dom Paul Richard Gallagher, ao participar, no dia 13 de julho de 2017, em
Roma, da conferência “A tutela das comunidades religiosas - Investir nos jovens quais protagonistas de
uma nova estação de encontro, diálogo e convivência pacífica entre os povos”. É preciso, porém, ser
claro: a narrativa ideológica discriminatória não será abatida com a simples derrota do Estado islâmico
no Oriente Médio!”

