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11644. Evangelho de domingo 17º -tc- (30-07-2017) - 1Rs 3, 5.7-12; Sl 118; Rm 8, 28-30; Mt 13, 44-46
(longa: Mt 13, 44-52) - Parábolas do Reino - Jesus disse à multidão: “O Reino do Céus é como um
tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai,
vende todos os seus bens e compra aquele campo. O Reino dos Céus também é como um comprador
que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os
seus bens e compra aquela pérola”.
Recadinho: - O que faz a pessoa que encontra um tesouro? - Qual é o maior tesouro que possuo? - O
grande tesouro que recebemos é a Graça de Deus. O que fazemos com tal tesouro? - O tesouro que
Deus colocou em nós dá frutos? Muitos? - Procuro caminhar em busca de tesouros preciosos para
minha vida?
11645. Os avós na família e na sociedade - No dia 26 de julho/2017, dia em que a Igreja recorda São
Joaquim e Santa Ana, o Papa Francisco indicou o papel desempenhado pelos avós na família e na
sociedade, também na transmissão da fé: “Quanto são importantes os avós na vida da família para
comunicar o patrimônio de humanidade e fé essencial para cada sociedade!”, disse. O Papa tem
insistido diversas vezes na verdade que “os avós são um elo da vida e, na velhice, são cheios de
sabedoria.
Entre as iniciativas de seu pontificado, figuram diversas catequeses: o Dia dos Idosos, realizado em
2014 na Praça São Pedro, e diversas homilias na missa na casa Santa Marta. No Brasil, a proporção de
idosos de 60 anos ou mais, mostra que entre 2005 e 2015, o número passou de 9,8% para 14,3%. Outro
destaque é a proporção com que o número de idosos aumentou em relação ao número de crianças,
respectivamente 4,5 pontos percentuais e 3,8 pontos percentuais, demonstrando uma clara tendência de
envelhecimento demográfico. Tendo em vista essa situação, a Igreja no Brasil promove várias iniciativas
que buscam reconhecer o “grupo da terceira idade”.
11646. Autismo e suas causas desconhecidas! - Em nosso “Vivências” do dia 28/julho/2017, falamos
do livro lançado recentemente por uma menina em que fala da doença de seu irmãozinho. O título é:
“A Onda Azul, Azul da Cor do Mar!” Voltamos ao assunto. O autismo é um transtorno de
desenvolvimento que geralmente aparece nos três primeiros anos de vida e compromete as habilidades
de comunicação e interação social. As causas do autismo ainda são desconhecidas. Provavelmente, há
uma combinação de fatores que levam ao autismo. Sabe-se que a genética e agentes externos
desempenham um papel chave nas causas do transtorno. De acordo com a Associação Médica
Americana, as chances de uma criança desenvolver autismo por causa da herança genética é de 50%,
sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores exógenos, como o ambiente de
criação.
De qualquer maneira, muitos genes parecem estar envolvidos nas causas do autismo. Alguns tornam as
crianças mais suscetíveis ao transtorno, outros afetam o desenvolvimento do cérebro e a comunicação
entre os neurônios. Outros, ainda, determinam a gravidade dos sintomas.
Quanto aos fatores externos que possam contribuir para o surgimento do transtorno estão a poluição
do ar, complicações durante a gravidez, infecções causadas por vírus, alterações no trato digestório,
contaminação por mercúrio e sensibilidade a vacinas. Hoje em dia, uma criança diagnosticada com
autismo não faz amigos, prefere ficar sozinho, não participa de jogos interativos, é retraída, pode não
responder a contato visual e sorrisos, pode tratar as pessoas como se fossem objetos, mostra falta de
empatia.
Hoje, com tratamento, muitos dos sintomas do autismo podem melhorar, mesmo que algumas pessoas
permaneçam com alguns sintomas durante toda a vida. A maioria das pessoas com autismo consegue
viver com suas famílias ou na sociedade.
O Evangelho para a Missa de hoje fala de um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra.
Em algum lugar, o tesouro da descoberta da cura do autismo pode se transformar em realidade! Basta
que os pesquisadores e as autoridades e poderosos não se cansem em buscar este tesouro, para o bem
de tantas crianças no mundo todo! Amém!

