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Dor
 

 dor humana não se torna cristã pelo simples fato de que é oferecida a Deus. Pelo fato de sofrer, Auma pessoa não é mais amada por Deus do que outra que canta de alegria. Se Deus é felicidade 
perfeita, estamos mais próximos dele na alegria que na dor.

 
A dor é divina enquanto é aspiração à comunhão com o Uno, enquanto é movimento de fraternidade.
 
O pior serviço que podemos prestar à dor humana é o de desumanizá-la tirando-lhe a característica 
essencial, que é a exclusão.
 
Os leprosos, que na Bíblia são quase que o símbolo da dor, o máximo do sofrimento, são pessoas 
rejeitadas, excluídas da sociedade.
 
Se quisermos cristianizar e entender o que significa politizar a dor, é preciso valorizar este ângulo de 
visão.
 
Yeshua, em sua vida, deparou-se com duas grandes exclusões:
 
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Yeshua padeceu fora das portas de Jerusalém.
 
Somente politizando a dor, isto é, tomando consciência de que sua essência é a exclusão da vida, da 
comunhão, uma oposição à comunhão, ela se torna força em direção à unidade, movimento crítico, 
movimento eucarístico.

Raymundo Lopes
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Escolher a melhor parte (Lc 10,38-42)

aquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, Nchamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com 
muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: “Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com 

todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar!” O senhor, porém, lhe respondeu: “Marta, Marta! Tu te preocupas e 

Comentário do Evangelho

esus foi à casa de amigos onde haviam duas irmãs, Juma se chamava Marta e a outra Maria. Marta 
cuidava da casa, da cozinha e de toda a arrumação, 

enquanto Maria sentava-se aos pés de Jesus e ficava 
ouvindo-O falar. Marta veio a Jesus e disse-lhe: “Senhor, 
não te importas que minha irmã me deixe só a servir? 
Diz-lhe que me ajude! O Senhor respondeu-lhe: “Marta, 
Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas 
coisas; Maria escolheu a melhor parte.”
 Que melhor parte é essa?        
Jesus passava mensagens, passava ensinamentos que 
não eram somente para aquela época. Dois mil anos se 
passaram e as palavras de Jesus ecoam, até os dias de 
hoje.
 O que Jesus quis dizer com a expressão: “Maria 
escolheu a melhor parte”?
Se observarmos, pela lógica humana, veremos que 
Maria não escolheu a melhor parte, mas, pela lógica 
divina, sim.
Vamos procurar entender! Pela lógica humana, 
costumamos dizer: “Eu não fui à Igreja porque minha 
cunhada chegou”, “Eu não fui à Igreja porque fulano 
começou a conversar...”, “Eu não participei da novena 
por causa disso, por causa daquilo” e assim por diante. É 
muita desculpa. Entendemos que um convite de Deus 
deve ter prioridade diante de qualquer circunstância. 
Para deixarmos de fazer a Vontade de Deus, nossos 
argumentos são intermináveis. Como: “Mas, eu tenho 
razão, porque o meu pai estava morrendo e eu não podia 
deixá-lo lá morrendo, morrendo sozinho!”
Jesus é imperativo, quando Ele nos convida, temos de 
atendê-Lo, porque Ele é o dono do futuro, é o dono dos 
nossos corações, Ele sabe o que está passando em nossos 
corações, sabe se é mentira ou não, sabe se é desculpa ou 
não. Ele sabe tudo. Portanto, considerando a nossa 
lógica humana, nós somos sempre “Marta”, a vida 
inteira somos “Marta”. Se estivermos dando desculpas, 
se estivermos falando mentiras, é porque não queremos 
ser “Maria”.
Certa vez ouvi a expressão “mentira eclesiástica”. Isto 
não existe, mentira é mentira. Aquilo que é eclesiástico 
tem a obrigação de ser verdadeiro. A mentira, por menor 
que seja,  deixa em nós mesmos uma marca.

As pessoas que fazem aquela opção de vida, sendo 
“Marta”, não estão escolhendo o lado de Deus. No 
entanto, aquelas que dizem: Eu vou atender a Vontade de 
Deus, porque Deus sabe do meu futuro!” Aí as coisas 
poderão ir se modificando e a pessoa fica até mesmo sem 
saber o porquê.
Madre Teresa de Calcutá deixou a vida de clausura, a 
vida de tranquilidade e foi cuidar dos doentes. Certa vez, 
chegou um grande dignitário do governo, a viu cuidando 
de um leproso, e disse-lhe, numa demonstração de 
aversão: “Eu não faço isso por dinheiro nenhum”. E 
Madre Teresa respondeu-lhe: “Eu também não!”. Quer 
dizer, Madre Tereza de Calcutá foi uma Maria a vida 
inteira. Aquela Maria que escolheu a melhor parte.
 Ao contarmos a história de Nossa Senhora, 
perguntamos: O que Nossa Senhora desfrutou desta 
vida? Naquela época, ser mãe solteira era motivo para a 
mulher ser apedrejada. Casou-se com um idoso, foi mãe 
de um único filho, que nasceu numa gruta e ainda 
precisou fugir com Ele, montada num burrinho, para o 
Egito, para que Ele não fosse morto. Depois de tudo isto, 
ainda teve que assistir toda a perseguição ao Seu Filho, 
Seu sofrimento ao carregar a cruz e Sua morte nesta 
mesma cruz.
Por tudo que Maria Santíssima passou neste mundo, 
sabemos que Ela jamais agiu ou viveu como uma 
“Marta”. Maria, em todos os momentos de sua vida 
terrena, escolheu a melhor parte, fez como aquela Maria 
que escolheu ouvir Deus e fazer a Sua Vontade. Ela 
sempre escolheu a melhor parte. Nós não escolheríamos 
nunca a vida que Ela escolheu. Mas, foi por causa de Sua 
escolha que Ela está lá na Bem-Aventurança, que Ela é 
uma Bem-Aventurada. Hoje Maria Santíssima é a 
grande mãe de todos nós. Mãe por adoção.
Nossa Senhora sabia até o que Jesus estava pensando. 
Vimos que nas Bodas de Caná, quando Jesus lhe disse: 
“Mulher, ainda não chegou a minha hora!”, Nossa 
Senhora não lhe respondeu e foi dizer aos outros: “Fazei 
tudo o que Ele vos disser!” E Jesus fez um dos grandes 
milagres de Sua vida, que foi a transformação da água 
em vinho, no momento em que Ele se apresentava como 
o Messias, que iniciava a Sua vida pública para cumprir a 
Sua missão de Filho obediente.
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Se prestarmos atenção à nossa maneira de ver as coisas – 
pela nossa lógica humana –, veremos que todos somos 
como Marta. Precisamos parar de dar desculpas nos 
momentos em que existe um convite de Deus, porque nós 
não sabemos o que Deus está preparando para nós depois.
Estamos cheios de águas, nessa sociedade, precisando 
transformarem-se em vinho. O que Jesus está 
prometendo às “Marias” é exatamente esta 
transformação da água em vinho, ou seja, escolher a 
melhor parte e, um dia, estar com Ele na Sua glória.
A nossa escolha pessoal tem, sempre, que tender para a 
melhor parte.
Esta vontade de cada um de nós, de vir aqui, nesta 
Basílica, rezar sem preconceito nenhum, sem pedir nada 
a Nossa Senhora, apenas com a intenção de louvá-La, é 
exatamente uma atitude de “Maria”. Nos momentos em 
que entendemos que estamos dando uma desculpa 
qualquer, torna-se necessário colocar a mão na 
consciência.
Deus é o dono do nosso futuro. Deus sabe o que está 
fazendo. Deus, às vezes, nos tira alguma coisa, agora, 
para nos dar depois. Deus nos tira agora para avivar a 
nossa fé, para fazer com que a gente realmente proceda de 
um modo mais correto, mais humano e sem enganar 
ninguém. É isso que Deus quer. Deus não quer enganar 
ninguém.

Certa vez, Jesus estava indo para Jerusalém e pretendia 
passar pela Samaria. Ele sabia que aquela aldeia dos 
samaritanos não o receberia bem. Por este motivo, os 
Apóstolos o aconselharam a não passar por lá.
Jesus disse-lhes: Não? Mas Eu tenho que ir, tenho que ir 
mesmo onde as pessoas não estão esperando. Eu tenho 
que estar nesses momentos perigosos da vida, tenho que 
estar lá.
E Jesus pregou até na aldeia dos samaritanos, onde foi 
mal recebido, como já sabia que o seria. Jesus estava nos 
dando um exemplo de como ser “Maria”, estava vendo 
aquilo a que Nossa Senhora realmente prestou atenção. 
Estava vendo aquilo que aquela Maria, amiga dele, irmã 
de Marta, pensava.            
Temos que ter sempre em mente aquilo que Jesus disse a 
Marta: Marta, Marta, você está pensando em muitas 
coisas, usando apenas a lógica humana. E não é isto que 
Deus quer que a gente sonhe e faça. Deus quer que 
vejamos as prerrogativas da vida divina. Isto é muito 
bom. Não sejamos como Marta, sejamos sempre como 
Maria, porque Nossa Senhora intercederá por nós e Deus 
nos recompensará por isto.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, 
realizada na Basílica de Lourdes em 04-10-2011)

XIII Encontro Missionário
12 à 15 de outubro de 2017

Caro Missionário(a) participante deste Encontro! 
Mais uma vez nos reuniremos sob a graça de Deus, 
a assistência de Miryam, nossa querida Mãe 

Celeste, e a presença dos ‘meninos’: arcanjos Gabriel, 
Raphael e Uriel.
É um momento importante para esta Obra, cuja grandeza e 
universalidade transcendem nossa limitada compreensão 
humana.
Ao alertar a humanidade para esta hora histórica que vive, 
conclamá-la a se vestir da pureza de coração e convidá- la a 
participar do Banquete que lhe servirá, Yeshua a prepara 
para a 4ª Aliança, marcando o seu retorno glorioso e dando 
início a um novo tempo, com ‘a glória do Altíssimo 

vivendo em cada um, isento do pecado’.
É hora de refletirmos sobre o pensamento de Yeshua, revelado nas palavras da Doce Senhora a ‘Daniel’ e nas crônicas 
por este escritas sob inspiração celeste, que dão conteúdo às suas palestras nestes três abençoados dias. É necessário 
estarmos fortes para essa travessia e atentos ao comando da Bela Senhora, que muito espera de todos nós. Portanto, 
não a decepcionemos na missão que nos confiou.

Inscrição: 
Gerson Neves
Tel.: 3225-4067 
Cel.: 98663-0903
Local do evento:
Casa de Retiros São José
Avenida Itaú, nº 475, bairro Dom Bosco
Belo Horizonte / MG



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 10 de Outubro de 2017 

Aos Anjos do Senhor

Não se apeguem a fórmulas 
sofisticadas de oração
Terça-feira, 08 de junho de 1993

Primeiro Mistério
Esta semana quero, mais uma vez, falar de amor e de espe-
rança. Quero que saibam como Deus os ama e deseja todos ao 
seu lado. Lutem contra a maldade que os envolve e os torna 
rudes e sem sentimentos. Não se deixem levar pela violência.
Segundo Mistério
Meus filhos! A bondade, quando brota do coração, quebra 
barreiras enormes. Ao rezarem, digam: 
Meu Deus, ajuda-me com Teu amor a distribuir amor.
Terceiro Mistério
Tenho necessidade de falar de esperança, quando ela ainda 
existe. Ajudem-me a fazer brotar neste país esta semente, para 
que ela se transforme numa árvore forte e vigorosa, que 
resistirá ao vendaval da discórdia e da falta de entendimento 
entre irmãos.
Quarto Mistério
Prenuncio grandes problemas, caso a humanidade não se 
compenetre da necessidade de uma mudança urgente nos 
hábitos que desagradam a Deus e ferem a própria natureza. 
Como posso estar tranqüila vendo-os à beira do abismo?
Ajudem-me na tarefa de transformar este país.
Quinto Mistério
Não se apeguem a fórmulas sofisticadas de oração que, sem 
que percebam, os afastam de Deus. Sejam simples e sinceros, 
quando dialogarem com o Céu, e o Céu os retribuirá com 
graças de uma paz duradoura. Hoje, mais uma vez, termino 
pedindo: Rezem pela paz!
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.159
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No dia 09/10/2017, Marília Krollmann 
recebeu a 55ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus
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enhor bom Deus, força insuperável criadora do Sinfinito, minha alma tem necessidade de vivenciar 
Tua presença na terra, porque sinto-me fraco(a) e sem 
força para entender Teus desígnios. Teus Anjos, desde o 
meu nascimento, me rodeiam e se esforçam para que eu 
entenda, cada vez mais, que Tua vontade criadora deseja 
me ver feliz. Agora eu desejo, do fundo do meu coração, 
que esse contato se realize plenamente. Estou com 
minha alma prostrada a Teus pés santíssimos, com a 
cabeça baixa e totalmente entregue à Tua vigilância 
paterna. Faz, Senhor, com que Tua força me envolva, 
através de Teus Anjos, e me forneça proteção contra as 
ciladas do demônio. Que o perfume das criaturas, 
criadas segundo a Tua vontade e fiéis a Teu amor, possa 
desvanecer por completo o inóspito caminho em que me 
encontro. Senhor, minha alma deseja ser transformada 
em instrumento de Tua presença; e sei que através dos 
Anjos que me rodeiam dia e noite isto pode ser realizado. 
Amor que se fez carne um dia no seio virginal de Maria, 
meu coração se acha pronto para ser totalmente 
invadido, através dos Teus Anjos, pela força de Teu 
Espírito, para que sejam dissipadas todas as dúvidas; 
seja dissipado todo o desentendimento; seja dissipado 
todo o desamor; sejam desmoronadas as colunas do 
ódio, da inveja e da desavença. Senhor, que Teus Anjos 
me assistam e me transformem numa alma limpa, para 
entender e fazer Tua vontade na terra. Amém.

Raymundo Lopes


