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Só Deus pode criar,

Mas você pode valorizar o que Ele criou.

Só Deus pode dar a vida,
Mas você pode transmiti-la e respeitá-la.

Só Deus pode dar saúde,
Mas você pode guiar e orientar.

Só Deus pode dar a fé,
Mas você pode dar o testemunho.

Só Deus pode infundir a esperança,
Mas você pode restituir a confiança.

Só Deus pode dar amor,
Mas você pode ser irmão e ensinar a amar.

Só Deus pode dar alegria,
Mas você pode sorrir para todos.

Só Deus pode dar a paz,
Mas você pode semear a união.

Só Deus pode dar a força,
Mas você pode indicá-la a outros.

Só Deus é luz,
Mas você pode restituir aos outros a vontade de viver.

Só Deus pode  fazer milagres,
Mas você pode ser aquele que trouxe cinco pães e dois peixes.

Só Deus pode fazer o impossível,
Mas você pode fazer o possível.

Só Deus se basta a si mesmo,
Mas Ele preferiu contar com você.
    

Raymundo Lopes

Ele preferiu
 contar com você



Humildade e Perdão
 (Mt 18,21-35)
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Comentário do Evangelho 

aquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão Npecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: “Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. 
Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou 

o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão 
mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a 
dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: 'Dá-me um prazo! E eu te pagarei tudo'. 
Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado 
encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, 
dizendo: 'Paga o que me deves'. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: 'Dá-me um prazo! E eu te pagarei'. 
Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que 
havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão 
mandou chamá-lo e lhe disse: 'Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não 
devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?' O patrão indignou-se e mandou 
entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que estás nos 
céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão”.

ntes de falar sobre o Evangelho de hoje, vou contar para vocês uma coisa interessante, é uma confissão Apública. Eu sei que quando a coisa ataca o coração da gente, a gente deve colocar para fora. Hoje é um dia 
importante para mim, porque é um dos aniversários daqueles momentos que nós resolvemos fazer aquilo que 

Nossa Senhora está pedindo, como: vá à Basílica, reze na Basílica, faça o possível para poder manter o terço na 
Basílica.
Na última terça-feira em que eu estive aqui, eu falei com Ela:
_Me ajude a subir esses altares, me ajude a subir esses degraus desses altares! Ela me respondeu:
_Na próxima terça-feira, Jesus me prometeu que vai, Ele mesmo, lhe dar a resposta de humildade.
Hoje, ao chegar aqui, percebi que, ao invés de eu subir o altar, Jesus desceu pois a missa será celebrada no mesmo 
nível em que nós estamos. Essa é a resposta da Mãe de Deus. É isso que Ela deseja de nós, quer dizer, que a gente seja 
coerente na vida, que a gente espere as coisas d`Ela. Quer que tenhamos humildade.
Este fato nunca aconteceu aqui antes. Jesus desceu do altar e a Missa será celebrada no mesmo nível de todos nós. 
Então, prestem atenção, Nossa Senhora está de olho em nós.
Neste Evangelho Jesus nos conta uma estória muito interessante! Pedro perguntou a Jesus:
_Quantas vezes nós devemos perdoar, sete vezes? Jesus respondeu-lhe:
_Não, setenta vezes sete.
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Como Pedro representa a Igreja, quem fez esta pergunta a Jesus foi a Igreja. A Igreja estava falando da confissão, 
falando sobre o sacramento da confissão.
O que Jesus respondeu foi o seguinte:
_“Não, vocês devem perdoar sempre!”.
Por quê?
Jesus conta uma estória muito interessante. Ele conta que tinha um patrão que resolveu fazer uma vinha, quer dizer, a 
Igreja! A vinha de Deus é a Igreja. E Ele quis colocar tudo organizado e sistematizado.
O administrador da vinha, aquele que Ele tinha escolhido para tomar conta da vinha, devia ao patrão uma quantia 
muito grande, e o patrão o perdoou.
_Eu perdoo você, perdoo essa dívida, mas eu quero que você administre a minha vinha. E aquele empregado resolveu, 
depois, não perdoar aquelas pessoas que estavam sob o comando dele, e que deviam muito menos. Aqui Jesus está nos 
chamando a atenção sobre o grande sacramento da confissão, o grande sacramento da responsabilidade. Deus 
entregou ao Seu povo escolhido o Velho Testamento. Mas eles fizeram o que quiseram, construíram um Deus à 
maneira deles, um Deus vingativo, um Deus cheio de problemas.
Jesus nos fala sobre aquele homem que veio para administrar, e que ninguém perdoou. Este homem é Jesus que vem 
para nos mostrar a face de Deus, e ninguém perdoou.
Todo aquele povo da aliança de Deus não perdoou. Jesus disse assim:
_ “Se vocês não perdoarem os pecados, o Pai vai fazer a mesma coisa com vocês.
É muito simples, basta prestarmos atenção. Deus está falando para a Igreja. Mas não é essa Igreja de pedra onde está 
tudo isso que nós vemos, nesta pode passar um terremoto e jogar tudo isso no chão. Ele está
falando de nós que somos Igreja.
Deus observa: Olha, o povo que eu escolhi para mim, o povo da aliança, da velha aliança, fez o que quis.
Fez com vocês uma imagem minha que não procede. Então, agora, vocês devem perdoar as outras pessoas.
Porque eu vou tirar vocês disso aqui. Eu vou criar uma nova aliança.
E acontece que os homens não perdoaram a nova aliança e ainda mataram o filho de Deus.
Então, a ciência desse recado hoje, tornou-se muito clara. Jesus nos fala sobre o novo e o velho testamento. Jesus nos 
chama atenção da confissão. A Igreja deve perdoar sempre. A missão da Igreja é perdoar sempre, setenta vezes sete. 
Por quê?
Porque o povo da aliança não perdoou. O povo da aliança persiste naquela expectativa esperando um Deus que seja 
igual, um Deus que seja vingativo, um Deus que seja parcial, um Deus que seja produto de escolha das pessoas. E 
Deus não é assim, Deus nos mostra toda essa grandeza de ser bom, de perdoar. É isso que Deus nos mostra. É isso que 
Deus quer de nós. É isso que Deus quer da Igreja.
Vamos prestar atenção e observar que a característica de Jesus é a mesma da do Pai, não tem diferença nenhuma. Mas 
nós construímos esse Deus à nossa maneira.
Vimos o que Nossa Senhora ensinou-me essa semana: Deus permitiu que eu lhe mostre, a próxima terça-feira, o que é 
ser humilde e como pedir. Ele vai descer do altar e a Missa vai acontecer no teu nível. Não é você que tem que subir.
Neste Evangelho de hoje, Jesus nos mostra com muita certeza isso, Deus quer descer, Deus quer vir aqui, Deus quer 
ficar do nosso lado, Deus quer ser filho de uma mulher que Ele escolheu. Deus quer isso, Deus quer a gente seja 
humilde e perdoe sempre.
Quem tem o poder de julgar é somente Deus e o próprio Jesus fala assim: “Eu não vim para julgar”.
Vamos perdoar sempre, vamos saber como pedir a Deus essas coisas. Vamos colocar os nossos questionamentos, as 
nossas dúvidas e não vamos querer subir o altar, como eu quis na última terça feira. Não vamos fazer isso não porque 
Deus nos mostra, e às vezes Ele nos mostra com uma doçura muito grande. Nos mostra como um exemplo de 
humildade. Eu vou descer até você, eu vou perdoar aquilo que você me falou na terça-feira passada.
Eu vou lhe ensinar o que é ser um católico apostólico romano, eu vou lhe ensinar o que é ser Igreja, eu vou lhe ensinar o 
que é perdoar setenta vezes sete.
Vamos nos lembrar da velha aliança. Nós, às vezes, crucificamos nossos antepassados,. Deus não quer isso, Deus não 
quer. Mataram Jesus! Lógico, mas porquê? Quiseram construir a imagem de Deus, não à semelhança de Deus, mas à 
semelhança nossa. Quiseram construir uma imagem de Deus legislador. Uma imagem de Deus que toma partido, 
Deus manda o sol para todo mundo! Deus que é aquela pura humildade. Deus nos mostra humildade para que a gente 
seja humilde e perdoe as pessoas.
Hoje é um dia importante para mim, aqui, nesta Basílica, porque está fazendo quase vinte anos que eu venho aqui. Eu 
não aprendi, eu ainda estou aprendendo! E quando eu pedi: “Meu Deus me ajude a subir esse altar”! Ele respondeu-
me:
_ “Não, Eu é quem vai descer!” E vou estar com você, e vou fazer o grande sacrifício da minha presença entre vocês, 
no nível de vocês. Para você aprender a tratar as pessoas da maneira que tem de ser tratadas.
Portanto, quando eu cheguei hoje aqui e vi aquele altar, eu me lembrei, tão logo, de Nossa Senhora. 

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, realizada na Basílica de Lourdes em 09/03/10, extraído do site www.espacomissionario.com.br)



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 06 de Março de 2018 
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No dia 28/02/2018,  Clarice Machado
recebeu a 73ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Desejo provocar na terra um
 enorme despertar da fé
Terça-feira, 10 de outubro de 1995

Meus amados! 

Tenho pedido constantemente que acreditem em Deus e 
te-nham fé em Sua presença. A fé é a única porta que os 
levará ao contato com o Reino de Deus.
Jesus foi firme e objetivo, quando dissertou sobre a 
qualidade e a quantidade da fé. Se a tivermos, nem que 
seja numa ínfima parte do nosso coração, poderemos 
mostrar ao mundo grandes prodígios. Isso nos esclarece 
que, com fé, podemos mudar o comportamento humano e 
transformar a terra.
Meus queridos, a fé nos leva a servir a Deus 
incondicionalmente e a reconhecer nossa condição de 
servos. Ao entregarmos nosso espírito a Deus, imbuídos 
da plena vontade de apenas O servir, o entregaremos 
confiantes de que fizemos na terra o que nos foi 
estabelecido pelo amor divino: servir, servir…
Meus filhos, desejo provocar na terra um enorme 
despertar da fé, com minhas visitas e meus sinais, mas 
insisto que sirvam com o propósito de também suscitar 
em vocês o amor fraterno e a união em prol de um único 
ideal: paz, paz, paz … 

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.185)

Comentário:A Mãe de Deus nos pede fé, garantindo-nos que se a tivermos, por 
ínfima que seja, poderemos transformar a terra. Isto não é novidade, porque Jesus, 
na parábola da mostarda, deixou bem clara essa condição. Estamos diante de uma 
dura verdade: não temos fé. Esta nossa absoluta falta de fé está nos arrastando ao 
desamor e à iniqüidade e nos transformando em quase-irracionais. Maria quer 
despertar na humanidade o poder de acreditar e ter fé, e isto ela o faz através de suas 
aparições, sinais e mensagens. Ocorre-nos, então, uma reflexão até certo ponto 
audaciosa: é preferível abrir o coração ao sobrenatural que nos envolve, a trancá-lo 
no egoísmo materialista, onde nos arvoramos em donos da verdade, que somente 
nós imaginamos conhecer. Vamos ao menos tentar fazer o que ela tanto nos pede: 
colocar-nos na posição de servir, para construirmos paz, paz.

Capela Magnificate

Senhor Deus,
 Tu criaste o infinito

Senhor Deus,
 Tu criaste o infinito

ompenetrado, escutava uma pessoa tocar Córgão na igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, quando ouvi Jesus falar:

– Gosta desta música?
– Gosto, Senhor. E gosto também de muitas outras!
– Sabe que sou Deus e que posso compor em sua vida 
uma grande orquestra?
– Senhor, orquestra é de instrumentos, e eu sou gente. 
Como podes fazer isso?
– Posso transformá-lo num instrumento do meu amor.
– Ah, entendi! Desculpa minha burrice.
– Reze então comigo.
– Pois não, Senhor. Posso escrever, depois?
– Você escreverá!
– Pois não, Senhor. Vamos então rezar.
Senhor Deus, Tu criaste o infinito a nossos olhos, mas 
finito em Tua mente divina. Permite que participemos 
do entendimento de reco-nhecer que somos menores 
do que o grão de mostarda, diante da cria-ção, para 
que possamos compreender Tua grandeza, na nossa 
pequenez.
Senhor Deus, criaste as leis universais para que, por 
meio delas, sintamos que Teu sopro divino nos 
conduz, como notas musicais de uma partitura 
composta por Teu poder e regida por Teus Anjos. 
Queremos cantar Tua glória na Terra, tendo diante 
dos olhos a grande Orquestra Celeste. Entretanto, 
Senhor Deus, nossos defeitos nos obrigam a somente 
olhar para o chão.
Senhor Deus, nos criaste para conviver contigo na 
harmonia de tudo isso, mas teimamos, num eterno 
desafino, em romper Tua divina melodia. Perdão, 
Senhor! Agora, somente Tua misericórdia poderá 
harmonizar-nos com Teu amor, porque sozinhos não 
passaremos de instrumentos rudes e imprestáveis, 
desafinando tudo que produzes.
Estende então até nós, Divino Compositor Celeste, 
Tua harmonia, para que nossos ouvidos possam 
escutar de Ti a música que produz o amor. Amém.

Raymundo Lopes

<asd>
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