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No dia 01-02-2016, Antônio Ageu recebeu a visita da 
imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Sob a luz do 
Espírito, Deus nos propicia visualizar um pouco mais as 
maravilhas da Criação. Nestes últimos séculos, fizemos 
uma grande viagem pelos reinos da natureza, penetramos 
tanto o micro como o macrocosmo. Vislumbramos uma 
natureza ainda mais surpreendente, que crescia aos nossos 
olhos tanto em complexidade quanto em diversidade. 
Diante de tamanha grandeza só nos restaria baixar a cabeça 
e reconhecer Deus como centro de nossa existência e 
sentido de todas as nossas aspirações; fazer do trabalho 
uma oração diária em agradecimento por tamanho amor 
doado pelo Senhor da vida ao gênero humano. Mas… não 
foi bem isto que aconteceu. O homem, cego pela soberba, 
seguindo a agenda de Lúcifer e usando da tecnologia, 
resolveu proclamar-se autossuficiente, mas o que restou foi 
um vazio corroendo o coração da humanidade. O que 
fazer? Há esperança? O intelecto avantajado não resolveu o 
problema e vemo-nos aflitos à procura de um alento. Nossa 
Senhora, em sua catequese, nos ensina que em Yeshua o 
gênero humano achou a sua unidade e, por conseguinte, o 
seu objetivo; que Yeshua foi e será sempre a verdadeira 
solução do problema da vida. A reconciliação com Deus 
será, para todos os fins, a grande transformação nessa Era 
do Cristo que está por vir.                                    

Marco Aurélio

O infinito se torna finito em suas mãos
Terça-feira, 01 de março de 1994

Caríssimos!
Roguem a Deus, conforme estou lhes 
ensinando, porque, por Sua vontade, 
todas as coisas foram criadas, e é bom 
que tenham consciência disto:
Deus Todo-poderoso, foste para nós um 
refúgio de geração a geração. Antes 
mesmo que o universo fosse criado, a 
Terra girasse no espaço e os mares 
existissem, és o Deus que era, que é e 
que será para sempre. Permite então, 
Senhor, que venha sobre nós a Tua 
graça.
Meus filhos, procurem, com sabedoria, 
sentir a presença de Deus em toda a 
criação; se estiverem com o coração 
aberto a este propósito, verão que Ele se 
mostra em tudo o que nos rodeia; e sobre 
tudo o que é inacessível a nossos olhos, 
pela fé, Sua existência se confirma.
O aparente caos do universo tem sua 
origem firmada e estabelecida na 
própria existência de Seu poder, porque 
nele tudo se organiza em escalas que 

escapam a nossos intelectos.
O infinito se torna finito em Suas mãos, pois nelas tudo se 
resume.
Desejo que não abandonem a oração, para que possam 
compreender tudo isto que lhes falo.
Tenham fé, e verão que o próprio pulsar do coração de 
vocês é o pulsar maravilhoso da máquina da vida, criada 
por Deus para participarmos de Sua glória.
Eu os amo muito e desejo vê-los felizes!
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.89)

Antônio Ageu recebeu a 221ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes deseja visitá-lo(a). É a mesma que participa do Terço nas terças-feiras, às 17h, nesta 
Basílica. Não é uma visita comum, é o carinho da Mãe de Deus que se estende até onde você mora. Se você deseja recebê-la, 
fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada para você.

Número do sorteio______ do dia 16 de fevereiro de 2016. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita
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Capela Magnificat

11 de fevereiro de 2016

Celebrante

Padre Íris Mesquita Martins

Juiz do Tribunal Eclesiástico da 

Arquidiocese de Belo Horizonte
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O Pai Nosso (Mt 6,7-15)
aquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles Npensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito 

antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; seja 
feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos 
homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, 
vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes".

esus, ao nos ensinar a orar, nos ensina a oração do Pai JNosso. Nossa primeira percepção é de que Jesus está nos 
ensinando a orar. Mas, se nós formos ler com mais acuidade, 
mais atenção, se nós formos dar valor a toda aquela catequese 
do Cristo, veremos que Jesus está nos chamando a atenção 
para o livre arbítrio. Nos versículos anteriores, Jesus diz que 
“tudo que ligares na terra será ligado no Céu e tudo que 
desligares na terra será desligado no Céu”. Jesus nos chama a 
atenção, na oração do Pai Nosso, para a seguinte idéia: se se 
perdorar aquelas pessoas que te tem ofendido, Deus vai 
perdoar os teus pecados. Se não perdorar aquelas pessoas que 
te tem ofendido, Deus não vai perdoar os teus pecados. Quer 
dizer, Jesus está nos chamando a atenção para o livre arbítrio, 
essa coisa terrível que pesa sobre a nossa cabeça, que nos dá 
toda uma permissão para ser contra Deus, para ser contra a 
vontade de Deus, para dizer “sim” na ora errada, para dizer 
“não” na ora errada. Somente Deus sabe os nossos propósitos, 
somente Deus sabe o que é bom para nós, e nós não confiamos 
na providência divina! Então, hoje, nesta oração do Pai Nosso, 
o que fica mais evidente, o que nos mostra, com tanta força, 
aquela característica da evangelização de Jesus, não é 
simplesmente rezar o Pai Nosso. Quando rezarem o Pai Nosso, 
se vocês não perdoarem as ofensas dos semelhantes, Deus não 
vai perdoar a ofensa de vocês. Agora, se vocês perdoarem, 
Deus vai perdoar as ofensas de vocês. É a mesma coisa que 
Jesus disse anteriormente, tudo que ligares na terra será ligado 
no Céu e tudo que desligares na terra será desligado no Céu. 
Quanta gente está ligando coisa que não deve, quanta gente 
está desligando coisa que não deve. Você já pensou, desligar 
uma coisa que não deve, você está desligando no Céu! Você 
está responsável, porque o Pai Nosso nos chama a atenção para 
a responsabilidade diante de Deus. Por isso não adianta só 
chamar a Deus de Papai. Porque quando nós temos a 
responsabilidade de chamar Deus de Papai, de “Aba”, isso 
quer dizer que Deus quer a mesma intimidade conosco, ele 
quer participar do nosso dia-a-dia, ele quer nos instruir em 
nosso dia-a-dia, e a primeira prerrogativa de Deus é o perdão. 
Deus não condena ninguém. A primeira coisa que Deus exige 
de nós, porque é uma lei de Deus, é uma lei universal, é uma lei 
de todo o universo, é a lei baseada no perdão, porque nós 
somos criaturas, nós surgimos da falta, nós vamos morrer na 
falta. Ninguém teria essa intimidade com Deus, de chamá-lo 
de Papai, se não fosse na bondade de Deus, nessa justiça de 
Deus nos mostrando esse caminho do perdão, para poder 
termos essa condição de chamá-lo de “Aba”, Papai. Na oração 
do Pai Nosso, Jesus está nos chamando a atenção sobre uma lei 

maior, que é o livre arbítrio. Se vocês não perdoarem os 
pecados das pessoas, Deus não vai perdoar os teus pecados. 
Você já pensou que coisa terrível isso! É bom refletir na 
seguinte indagação: quando estiver diante de Deus corre-se o 
risco de, achando que está “com o rei na barriga”, Deus 
condená-lo, porque você não perdoou os pecados das pessoas, 
portanto, você fez com que nos Céu, também, não fossem 
perdoados esses pecados. Logo, somos responsáveis pelos 
pecados das pessoas, somos responsáveis por aquilo que 
fizemos na terra. Porque Deus, quando nos deu o livre arbítrio, 
em contrapartida nos exigiu que essa responsabilidade em usar 
essa lei do perdão fosse rígida. E, muitas vezes, nós não 
sabemos usar essas prerrogativas da lei. E isso é muito sério, 
meu Deus! E isso nos leva à condições de servos inúteis. Por 
isso é necessário sempre lembrar que se deve querer ser um 
servo útil. Por que? Porque Deus não faz uma coisa para ser 
inútil. Mas você pode conseguir ser inútil quando você não 
perdoa, quando você passa a julgar as pessoas, um julgamento 
que não é próprio teu, de autoridade tua. Então, Jesus nos 
chama a atenção, tudo que vocês ligarem na terra será ligado 
no Céu. Pode-se “ligar”, julgar um ladrão sem vergonha, um 
assassino, Deus vai responder sobre o teu julgamento, mas ele 
vai te cobrar lá em cima. E se se desliga na terra, vai desligar lá 
em cima. A nossa intimidade com Deus, a nossa aliança com 
Deus, gira em torno dessa afirmativa de que somos criaturas 
responsáveis diante de Deus, somos criaturas que Deus nos 
criou para respondê-Lo a respeito das coisas do nosso dia-a-
dia, do nosso perpétuo caminhar de criaturas de Deus. Deus 
nos cobra, a todo o momento, parece que não, mas cobra. Deus 
não é essa misericórdia infinita de que tudo mundo fala, de 
“maria-vai-com-as-outras”, “seja o que Deus quiser”. Eu 
escuto muito isso: “Seja o que Deus quiser, mas eu estou 
fazendo a minha vontade!”. Então não é “Seja o que Deus 
quiser”. A misericórdia de Deus age juntamente com sua Lei. 
Eu costumo falar a vocês, quando está chovendo na cabeça de 
vocês abra um guardachuva, não pede a Deus para parar de 
chover não, porque, às vezes, a chuva é necessária, essa 
quantidade de coisas que caem em nossas cabeças são 
necessárias. Abra o guarda-chuva porque esse guarda-chuva é 
toda aquela proteção para que você se identifique com a 
aliança de Deus, isso é muito importante. Perdoem as faltas 
das pessoas. É muito mais fácil perdoar. Você já pensou o ato 
de “não perdoar”, a pessoa carrega aquela carga toda de “não 
perdoar”, você já pensou a carga daquilo ali? É terrível!

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, 
extraído do site www.espacomissionario.com, 23/02/201 0)

Comentário do Evangelho


