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11630. Evangelho de 5ª feira (27-07-2017) - Ex 19, 1-2.9-11.16-20b; Dn 3, 52-56; Mt 13, 10-17 - Os
discípulos se aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Por que lhes falas em parábolas?” Jesus
respondeu: “A vós, Deus manifestou os mistérios do Reino dos Céus, mas a eles não. Assim, a quem tem,
será dado e terá fartura; mas a quem não tem, será tirado até aquilo que tem. É por isso que lhes falo em
parábolas: porque olham sem ver e escutam sem ouvir nem compreender. E assim se cumpre neles a
profecia de Isaías: “Ouvireis, mas não entendereis; olhareis, mas não vereis. Porque o coração deste
povo se tornou insensível: taparam os ouvidos, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos,
nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure”. Felizes,
porém, são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem! Na verdade vos digo: muitos
profetas e justos queriam ver o que vós estais vendo, mas não viram; queriam ouvir o que estais
ouvindo, mas não ouviram”.
Recadinho: - Você procura ressaltar sempre o bem de seu próximo? - Corre risco às vezes de notar seus
defeitos em primeiro lugar? - Procura ressaltar a ação de Deus nos corações ou vê apenas os defeitos? Nota às vezes muito ar de superioridade ao seu redor? E em seu coração? - Se ainda não fez, faça a
experiência de procurar em primeiro lugar as qualidades de seu próximo.
11631. Movimento no Santuário Nacional de 17 a 23 de julho/2017 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 17 a 25 de julho/2017
circularam pelo Santuário 314.251 visitantes. No sábado, 22 de julho/2017, o Santuário recebeu 98.383
pessoas e, no domingo, dia 23 de julho/2017, o número foi de 117.309 peregrinos. De segunda a sextafeira, o número de visitantes foi de 98.559. A previsão do Santuário para o próximo fim de semana é o
Santuário receber 80.075 visitantes no sábado, dia 29 de julho/2017 e 100.357 no domingo, dia 30 de
julho/2017.
11632. Venezuela: "mensagem urgente" dos Bispos à população - “Que o bem do povo venezuelano
esteja em primeiro lugar. Que as Forças Armadas atuem com verdade e justiça. Que haja cuidado com a
ação de grupos paramilitares ilegais, que agem sob o olhar complacente das autoridades. A Igreja
manifesta sua solidariedade às pessoas que passam por dificuldades financeiras, sem saúde e segurança.
O Papa Francisco que acompanha de perto a situação, pede socorro às autoridades” (Secretário-Geral
dos Bispos da Venezuela, Dom Víctor Hugo Basabe, 13/julho/2017)
11633. Jogador EUA de origem iraquiana - O renomado jogador estadunidense, Justin Meram, filho de
pais caldeus provenientes da cidade de Tel Kaif, na Planície de Nínive, sendo um americano caldeu, um
americano iraquiano, é situação complicada. Ele espera uma solução para seu caso, e que sejam evitados
ulteriores sofrimentos e separações familiares dos imigrantes iraquianos que vivem nos Estados Unidos.
Entre as novas disposições do governo Trump em relação às imigrações, está a proibição de entrada
nos EUA de cidadãos provenientes de seis países de maioria muçulmana, considerados como potenciais
exportadores de terrorismo.
11634. Jesus nunca se cansa de perdoar - “Não existe profissão ou condição social, não há pecado ou
crime de qualquer gênero que possa cancelar da memória e do coração de Deus um filho sequer. “Deus
recorda”, sempre, não se esquece de nenhum daqueles que criou. Ele é Pai, sempre à espera vigilante e
amorosa de ver renascer no coração do filho o desejo de retornar à casa. E quando reconhece este
desejo, mesmo que simplesmente manifestado, e tantas vezes quase inconsciente, imediatamente põe-se
a seu lado, e com o seu perdão lhe torna mais leve o caminho da conversão e do retorno. Mas olhemos
para Zaqueu hoje na árvore: é ridículo, mas é um gesto de salvação. E eu digo a você: se você tem um
peso na consciência, se você tem vergonha de tantas coisas que cometeu, pare um pouco, não se
desespere, pense que Um espera por você, porque nunca deixou de se lembrar de você, de pensar em
você. E este é o seu Pai, é Deus, é Jesus que o espera! Suba, como fez Zaqueu, sobre a árvore da
vontade de ser perdoado. Eu lhe asseguro que você não se decepcionará. Jesus é misericordioso e
nunca se cansa de perdoar. Lembre-se bem, sim? Assim é Jesus!” (Papa Francisco, 03/novembro/2013)

