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4357. Evangelho de sábado (27-04-2013) - At 13, 44-52; Sl 97; Jo 14, 7-14 - Jesus disse a seus
discípulos: “Se vós me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o
vistes”. Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta!” Jesus respondeu: “Há tanto tempo
estou convosco, e não me conheces Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: “Mostra-nos
o Pai?” Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as
digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me: eu
estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade,
em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que
estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja
glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei.
Recadinho: - Pedir! O que costumo pedir e nome de Jesus? - Peço em primeiro lugar a sua Graça? Peço por mim e pelos outros? Por que em especial? - Peço lembrando-me sempre de que devo pedir o
que é para meu bem, meu crescimento espiritual? - Sei colocar toda a minha vida nas mãos de Deus?
4358. Bósnia Herzegovina: há 14 anos aguardando autorização para construir uma igreja! - É este o
tempo que o cardeal Vinko Pulljic, arcebispo de Sarajevo, está aguardando para poder construir uma
igreja em sua arquidiocese. O próprio arcebispo dá detalhes: “Eu moro em Sarajevo. Pedi permissão
para construir uma igreja. Depois de 14 anos, eu ainda não recebi a permissão das autoridades do país.
Quando há problemas com outras religiões, a Comunidade Internacional intervém, mas quando se trata
de algo católico, não existe a mesma diligência!” Na Bósnia Herzegovina 46% da população está
desempregada. E, neste contexto, comenta o cardeal: “É um problema muito sério, especialmente para
os jovens que acabam emigrando. E um país sem jovens não tem futuro. É muito importante favorecer
o desenvolvimento criando possibilidades de trabalho e reparar os danos de guerra. É fácil reconstruir
as casas destruídas pela guerra, o difícil é curar as feridas nos corações das pessoas”.
4359. Bósnia Herzegovina: o novo país - A Bósnia Herzegovina é uma república federal desde 1º de
março de 1992, tendo surgido com o fim da Jugoslávia, após uma guerra civil sangrenta e devastadora.
Limita-se a norte e oeste pela Croácia, a leste e a sul pela Sérvia, e a sul também pelo Montenegro,
dispondo ainda de uma minúscula extensão de litoral, no Mar Adriático. Sua capital é Sarajevo. Na
região Sul da Bósnia Herzegovina, numa pequena vila chamada Medjugorje, estariam ocorrendo as mais
recentes aparições de Nossa Senhora, que têm atraído a atenção de milhares de pessoas em todo o
Mundo. A Igreja Católica está analisando os fenômenos, tentando apurar a sua veracidade. O número
de peregrinos que acorrem ao local das aparições tem aumentado muito.
4360. Bósnia Herzegovina e seu cardeal - O cardeal Vinko Pulljic, arcebispo de Sarajevo, foi nomeado
cardeal por João Paulo II, em 26 de novembro de 1994, aos 49 anos de idade. Ele é o primeiro cardeal
bósnio da história. Dentre outras funções, é membro da Comissão Internacional de Inquérito sobre
Medjugorje. Um ano após a sua nomeação como arcebispo, em 19 de Novembro de 1990, começaram
os combates na Bósnia. Durante o cerco de Sarajevo, ele se destacou pelos apelos de paz à comunidade
internacional e na defesa dos direitos inalienáveis da pessoa. Arriscou sua vida, foi preso por soldados
sérvios e permaneceu encarcerado por 12 horas. Em 1994 o cardeal Vinko recebeu dos padres da
arquidiocese uma cruz feita com cinco estilhaços de uma granada, representando as cinco chagas, as
cinco dores de Jesus na cruz.
4361. Nossa Senhora de Međjugorje - Conhecida também como Rainha da Paz, é o nome dado à
aparição de Nossa Senhora que estaria ocorrendo, desde 24 de junho de 1981 a, no início, seis crianças
de origem croata da vila de Medjugorge, na Bósnia Herzegovina, quando ainda existia a República
Socialista Federativa da Jugoslávia. Hoje estaria aparecendo diariamente para três das seis crianças. A
Igreja Católica ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Calcula-se que dois milhões de
pessoas viagem anualmente à vila de Medjugorje ou como simples turistas ou, a maioria, buscando
conforto espiritual e graças de Nossa Senhora, invocada com o título de Rainha da Paz.

