Nº 0902

17/ 12/ 2012

3801. Evangelho de segunda-feira (17-12-2012) - Gn 49, 2.8-10; Sl 71, 1-4.7-8.17; Mt 1, 1-17 - Livro da
origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac; Isaac gerou Jacó; Jacó
gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom; Esrom
gerou Aram; Aram gerou Aminadab; Aminadab gerou Naasson; Naasson gerou Salmon; Salmon
gerou Booz, cuja mãe era Raab. Booz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou
o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão;
Roboão gerou Abias; Abias gerou Asa; Asa gerou Josafá; Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Ozias; Ozias
gerou Jotão; Jotão gerou Acaz; Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou Manassés; Manassés gerou Amon;
Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do
exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel; Salatiel gerou Zorobabel; Zorobabel gerou Abiud;
Abiud gerou Eliaquim; Eliaquim gerou Azor; Azor gerou Sadoc; Sadoc gerou Aquim; Aquim gerou
Eliud; Eliud gerou Eleazar; Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de
Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são
catorze; de Davi até o exílio na Babilônia catorze; e do exílio na Babilônia até Cristo, catorze.
Recadinho: Quem conhece a Bíblia observa esta genealogia com interesse. É como uma lista de um
time de jogadores de futebol: quem não gosta de futebol não entenderá uma lista de jogadores! Este do
Evangelho é um “time” de primeira linha, que nos leva a Jesus de Nazaré, o Salvador. Concentremonos no “jogo da vida” para mais uma vez celebrarmos o Natal do Senhor.
3802. Twitter: um grande caminho para a comunicação - O termo Twitter vem da palavra inglesa, com
a mesma grafia, e que em português pode ser traduzido como “piar”, razão pela qual a logomarca desta
rede social é um pássaro. Hoje estão em primeira linha de comunicação Twitter, Facebook, redes
sociais e mídias. Já a antiga e perene divisão da Bíblia em versículos preconizava isso! Temos que usar
tais tecnologias para transmitir o Evangelho, a boa notícia. No dia 12 de fevereiro de 1931, o Papa Pio
XI dirigiu ao mundo a sua primeira mensagem através da Rádio Vaticano. Pela primeira vez, pessoas
nos quatro cantos do mundo puderam ouvir a voz do sucessor de Pedro. Foi, na época, uma emoção
sem igual. Agora, os adeptos do mundo digital recebem também as palavras do Papa Bento XVI.
3803. Papa Bento XVI estreia no Twitter - No dia 12 de dezembro de 2012, o Bento XVI digitou sua
primeira mensagem na rede social: “Benedetto XVI @Pontifex_it. Caros amigos, é com alegria que me
uno a vós por meio do twitter. Obrigado pela vossa generosa resposta. Vos abençoo de coração.
Benedetto XVI @Pontifex_it”.
3804. Bento XVI e o Ano da Fé - Como podemos viver melhor o Ano da fé no nosso dia a dia?
Benedetto XVI @Pontifex_it: “Dialogue com Jesus na oração, escute a Jesus que lhe fala no
Evangelho, encontre a Jesus presente em quem tem necessidade!”
3805. A presença do Papa no Twitter - "Na essencialidade das mensagens breves pode ser cultivada
uma espiritualidade profunda", frisou o Presidente do Pontifício Conselho das Comunicações Sociais,
Dom Claudio Maria Celli.
Na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano de 2012, Bento XVI ressalta:
"Devemos olhar com interesse para as várias formas de sites, aplicações e redes sociais que possam
ajudar o homem atual não só a viver momentos de reflexão e busca verdadeira, mas também a
encontrar espaços de silêncio, ocasiões de oração, meditação ou partilha da Palavra de Deus. Na sua
essencialidade, breves mensagens, muitas vezes limitadas a um só versículo bíblico, podem exprimir
pensamentos profundos, se cada um não descuidar o cultivo da sua própria interioridade!"
A presença do Papa no Twitter é mais uma forma de a Igreja estar presente no mundo dos novos
meios de comunicação.
Na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais do ano passado, o Papa Bento XVI
escreveu que também pouquíssimas palavras dão a possibilidade de transmitir mensagens grandiosas. Ai
vem a ideia do Twitter, modo sintético de comunicar.

