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Ano VI – Nº 266 – 07 de março de 2017

oi uma verdadeira bomba que explodiu de tal Fmaneira que todo mundo queria saber quem era 
esse Raymundo, talvez até com medo de que a 

carapuça, a desconfiança recaíssem sobre um ou outro. 
Perguntaram logo: Quem é? 
Interessante, só agora é que estão sabendo da novidade, 
mas querem conhecer de imediato quem é. 
Raymundo sabe quem é há muito tempo, mas tem 
paciência de aguardar até o último momento para ver se 
alcança a pessoa.
Quem mais se impacientou para saber – quem é – foi a 
Igreja, ela é imediatista e quer resolver tudo de uma só 
vez.
Como se encontra a uma certa distância dele…
A pessoa comum pede ao outro, que se encontra 
posicionado entre ela e o povo, para perguntar a 
Raymundo: Quem é aquele que fala? 
A resposta de Raymundo não se faz esperar:
 É Aquele que eu anuncio. 
Privilégio é responsabilidade! Duplo privilégio é dupla 
responsabilidade, altíssimo privilégio é altíssima 
responsabilidade. 
Mas Raymundo não deu a resposta que deveria dar.

Parece um absurdo. Como é que pode acontecer uma 
coisa dessa?!
Quem faz boas obras não tem medo das trevas, porque 
prefere a luz.
Porém, foi preciso que alguém dissesse: Cada um de nós 
pode ser um entrave na vida de Miryam e na do próximo. 
Esse pequeno acréscimo nem sempre acontece em 
nossas vidas. 

SIM – Serviço de Informação Mariana

Quem é?
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Comentário do Evangelho 

Papai Noel

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 perdoar aquelas pessoas 
que te tem ofendido, Deus vai perdoar os teus pecados. Se não 
perdoar 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 guarda-chuva, 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, 23/02/2010)

O Pai Nosso - (Mt 6,7-15)
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Quaresma
 

 Quaresma está profundamente inserida Ana tradição religiosa do povo como tempo 
de pedir perdão a Deus.

Podemos assumi- la  e  va lor izá- la  como 
instrumento para vivermos profundamente este 
tempo que Deus nos dá, mas sem insistir em 
costumes que reforçam o dolorismo ou o 
fatalismo. Alguns gestos como colocar-se de 
joelhos podem ser a Deus, sendo enriquecidos com 
o rito de aspersão.
A cruz ganha destaque nas celebrações do 
sacramento do Perdão e na Via-Sacra é valorizada. 
O Ato Penitencial pode receber um destaque maior 
como anúncio da misericórdia de Deus, sendo 
enriquecido com o rito da aspersão.
A Campanha da Fraternidade é um dos elementos 
quaresmais que nos ajudam na preparação pascal.
 
Raymundo Lopes



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam 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-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio______ do dia 7 de março de 2017 

Yeshua achou que o novo Israel, o novo povo de Deus, ficaria bem se estivesse centrado em doze patriarcas que 
seriam esses doze apóstolos.
Essa escolha foi feita com muita seriedade, inclusive antes de convocar os doze Ele passou a noite inteira em oração.
No grupo dos apóstolos estavam os dois Judas. 
Um deles é muito caro ao povo de Belo Horizonte: São Judas Tadeu; e Judas Iscariotes muito conhecido também, mas 
não querido. Este foi aquele que traiu, que fracassou. 
Poderíamos perguntar como é que Yeshua escolhe o homem e este fracassa. Sim, Yeshua o escolheu como escolheu 
todos nós! Mas o fato de Ele ter me escolhido não quer dizer que minha liberdade foi tolhida; deste momento em 
diante passo a ser um autômato. Yeshua colocou sinais sobre mim e através dele aciona os comandos, faço o que Ele 
manda, prego aquilo que Ele manda.
Então perco a minha personalidade?
Não!
Ele me escolhe com o caminho que preferir, coloca uma porção de graças à minha disposição, mas deixa bem claro 
que é uma responsabilidade também que eu assumo. Desta forma eu sou um apóstolo e não um robô apostólico.
Sempre conservarei meu livre-arbítrio, minha possibilidade de merecer e também a triste possibilidade de 
desmerecer.
Isto também é válido para todos que são ungidos no batismo e confirmados por Deus. 
Nem o batismo e nem Deus vão anular a liberdade de cada um.
 

Raymundo Lopes

Escolha
Yeshua escolheu doze apóstolos.

Esse número 'doze' foi adotado para homenagear as doze tribos de Israel.

<asd>

Senhor Deus, soberania 
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