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odos nós, um dia, já usamos a passagem da TEscritura, que afirma:

para tudo há um tempo na vida,

a fim ou de explicar situações ou fases ruins às 
quais deveríamos conformar-nos.

De fato o livro do Eclesiastes diz que há tempo 
para nascer e um tempo para morrer, tempo para 
plantar e tempo para colher, tempo para demolir 
e tempo para construir, tempo para chorar e 
tempo para rir, tempo para perder, tempo para 
calar e tempo para falar.

Quando estamos passando por dias de 
dificuldades e sofrimento, somos tentados a 
pensar que os planos de Deus fracassaram e que 
nunca mais conseguiremos reerguer-nos.

Pensamos que isso nunca vai passar, e 
procuramos uma maneira de escapulir o quanto 
antes das provações e sofrimentos da vida.
Você verá que os dias maus ficarão para trás, 
pois diz a palavra de Deus:

 O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, 
para alimentá-los quando é tempo de penúria. 

Raymundo Lopes
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Tempos
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 não apenas pelo fato de alguns fundamentalistas atacarem a Igreja Católica como Eantibíblica, mas também em razão de atitudes fundamentalistas que se infiltraram nos 
círculos católicos e começaram a corroer o seu ensino autêntico sobre a Bíblia.

Minhas palestras oferecem uma visão de conjunto das origens históricas, dogmas básicos e 
problemas com o fundamentalismo e sua influência na cultura contemporânea.
Resume o ensino católico sobre a Escritura e salienta tanto os pontos fortes quanto os fracos 
na abordagem fundamentalista da Bíblia.
Há alguns recursos pastorais que poderiam ser mais bem-vindos àquestão.
Toda pessoa que teve de tratar com o fundamentalismo bíblico, em sua família ou em seu 
trabalho, ficará agradecida por estar cabal, zelosa e pastoralmente sensível à abordagem que 
ando fazendo dos pontos em questão.
Leitores católicos encontrarão aqui o que o fundamentalismo impõe, como difere do ensino 
que ando fazendo e as maneiras de se conduzir em um espírito cristão com os próprios 
fundamentalistas.

Raymundo Lopes

O fundamentalismo bíblico continua
sendo um espinhoso problema pastoral
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Comentário do Evangelho 

elebrava-se, em Jerusalém, a festa da Dedicação do Templo. Era inverno. Jesus passeava pelo Templo, no pórtico Cde Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: “Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos 
abertamente”. Jesus respondeu: “Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai 

dão testemunho de mim; vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a 
minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las 
de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai 
somos um”.

ste Evangelho poderia ter começado apenas dizendo Eque Jesus estava no Templo e que algumas pessoas 
aproximaram-se e lhe fizeram perguntas. Mas não 

foi assim. Por que, então, começou dizendo que era inverno 
e que Jesus andava pelo Templo, sob o pórtico de Salomão? 
Nada no Evangelho é por acaso. Tudo tem um sentido. Os 
evangelistas, principalmente João, não tinham nenhuma 
intenção de contar histórias, tudo que escreviam continham 
mensagens.
O Templo de Salomão era o maior de Jerusalém, e o dia 
muito importante para os judeus: Dia da Dedicação. Era 
uma festa que lembrava o levantamento do altar do Templo, 
ao qual somente o Sumo Sacerdote tinha acesso. Esse 
Templo foi destruído por três vezes. Nas duas primeiras foi 
reconstruído. Na terceira, destruído pelos romanos, não 
mais foi levantado. A última estação do ano, sabemos, é o 
inverno, e o pórtico de Salomão representa aqui a porta da 
sabedoria, pela qual entramos para encontrá-la. Salomão 
simbolizava a sabedoria com toda a sua mística, pois 
sabedoria foi o que pedira a Deus. No inverno, à porta da 
sabedoria, Jesus andava. Isto quer dizer: na indiferença de 
nossa inteligência em reconhecer o próprio Deus pelas suas 
obras, Jesus vem à sabedoria humana, para aplacar-lhe a 
frieza, a insensibilidade de seu discernimento. 
Os escribas e fariseus que ali estavam, certamente levados 
por Deus, freqüentavam o Templo. Tomados pela razão, 
fizeram aquelas perguntas. São perguntas que nossa razão 
faz diante da sabedoria, movida pela insensibilidade de seu 
discernimento: "Se és o Cristo,
dize-nos abertamente." Jesus, ao responder, nos passa um 
ensinamento muito importante para nossa vida.
Façamos um parêntese, para entendermos o seguinte: ir para 
o Inferno é difícil, porque esta não é a vontade de Deus, que 
nos criou para o Seu convívio, em seu Reino. Por que, então, 
existe o Inferno, se a vontade de Deus é que ninguém vá pra 
lá?... Aí é que está a grande resposta deste Evangelho. Jesus 
é muito claro, quando diz: "…vós não credes porque não sois 
das minhas ovelhas. Minhas ovelhas escutam a minha voz, 
Eu as conheço e elas me seguem". Quer dizer, então, que 
existem ovelhas que o Pai não deu a Jesus e que não O 
conhecem; estas, então, estão destinadas ao Inferno. Assim 
antevê e determina Deus, à luz de Sua divina sabedoria.
E Jesus confirma: "Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais 
perecerão, e ninguém às arrebatará de minha mão. Meu 
Pai, que me deu tudo, é maior que todos e ninguém pode 
arrebatá-las da mão do Pai."

Por isso existem ovelhas que não vão para o Inferno. E quem 
são elas?
Aquelas que conhecem Jesus e O seguem, os eleitos, 
também antevistos por Deus desde a eternidade.
Para conhecer Jesus é necessário aderir interiormente a Ele, 
nascer de novo, do alto. A fé supõe uma afinidade espiritual 
com a verdade. A verdade do Cristo emana, sai dele: a 
caridade, a justiça, a esperança e, acima de tudo, o amor. 
Estas são, portanto, as ovelhas que o Pai deu a Jesus e que 
não se perderão, pessoas até mesmo de outras crenças, mas 
que O conhecem.
As outras, aquelas que ficam no Templo de Salomão, 
perguntando:
Você é realmente o Messias?, na consciência de Deus estão 
excluídas do rebanho de Cristo, destinadas, portanto, ao 
Inferno.
Daí a luta do demônio: ele não acredita nas ovelhas de Jesus. 
Ele está, ainda, na grande pergunta racional: "Se és o Cristo, 
dize-o abertamente."
Esta pergunta é demoníaca. É ele quem a suscita em nosso 
coração, para que a façamos sempre, duvidando da presença 
de Cristo.
E a fazemos porque queremos sempre sinais evidentes, uma 
fé que se propõe racional, que lança raízes na razão, como se 
esta, por si, pudesse explicar toda a relação do divino com o 
humano. É a soberba buscando uma outra verdade. Mas 
Jesus conhece o Seu rebanho, aquele que Deus lhe deu, por 
isso não atenderá aos apelos da razão desprovida de 
espiritualidade, à soberba.
Portanto, precisamos ter sempre em mente esta grande 
promessa de Deus: As ovelhas que o Pai me deu ninguém as 
arrancará de minha mão. As pessoas que pertencem ao 
rebanho de Jesus devem dar graças a Deus por isto, pois não 
irão para o Inferno. Podem até passar um bom tempo no 
Purgatório, mas não se perderão.
Este é o Evangelho da esperança, da escolha, que nos mostra 
o poder do amor e desperta em nós uma vontade muito 
grande de viver.
Independente de credo ou cultura, o amor é um só. Este 
amor que reconhece Deus e que é o sentido de Sua escolha.
Devemos refletir bem sobre tudo isto e, elevando o nosso 
pensamento a Deus, dizer: Meu Deus, se estou no teu 
Coração divino, se faço parte do teu rebanho, que escolheste 
para louvar o amor, através de Jesus, eu te dou graças. 

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes)

A Festa da Dedicação (Jo 10,22-30)



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 24 de Abril de 2018 
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No dia 18/04/2018, Leda Lúcia
recebeu a 78ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

A Igreja passa por graves 
questionamentos

Terça-feira, 30 de maio de 1995

Meus filhos! 
A Igreja passa por graves questionamentos, e sinto no 
coração uma tristeza enorme, quando percebo em seus 
dirigentes a indisposição para escutar a minha voz.
Esta é a razão pela qual me dirijo aos leigos, no mundo 
todo.
Filhos queridos, Eu insisto tanto para que vivam o 
Evangelho e sejam amigos da verdade.
O anúncio dessas virtudes exige uma ação 
perseverante e concreta.
Jesus desconheceu a prudência, quando o momento era 
proclamar a verdade no meio de sua gente.
Eu desejo a paz, mas inclino-me, renunciando a essa 
prudência, quando o momento é trazer a todos a luz de 
Cristo, através de minhas mensagens.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.158)

Comentário: Maria fala aqui em prudência. Que prudência é 
essa? Quando precisamos tomar uma posição firme e concreta em 
face de problemas graves, onde deve imperar a verdade, podemos 
acaso adotar a prudência? Ela nos responde com a atitude de 
Jesus, quando deixou a prudência de lado e se colocou à 
disposição de Deus, mostrando à Sua gente a verdade, a mesma 
que O levou à cruz. Devemos então, custe o que custar, sem ligar 
para problemas e perseguições, continuar levando a todos as 
mensagens da Mãe de Deus, porque nelas se contém uma perfeita 
evangelização, capaz de nos mostrar o caminho da luz de Cristo. 
Se Ela não fala aos dirigentes da Igreja, porque não estão 
dispostos a escutá-la, e prefere falar a nós, leigos, não podemos 
desapontá-la, omitindo-nos de proclamar o que Ela nos passa.
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Capela Magnificat

Senhor Deus, soberania 

17 de março às 17 horas

Oração pelas almas do Purgatório

Maria é minha Mãe!

om seu manto maternal me ampara, e com o Pão CEucarístico que me proporciona, me alimenta.
Ela é minha Mãe!
Lanço-me a seus braços e ela me estreita contra o seu 
Coração. Escuto-a e sua palavra me instrui; olho-a e sua 
beleza me ilumina; invoco-a e sua bondade me atende.
Ela é minha Mãe!
Débil, conforta-me; doente, sara-me; morta pelo pecado, 
dá-me a vida da graça.
Ela é minha Mãe!
Na luta, socorre-me; na tentação, auxilia-me; na 
angústia, consola-me.
Ela é minha Mãe!
Quando procuro a Jesus, ela me conduz; quando a seus 
pés venho, apresenta-me; quando choro as minhas 
faltas, alenta-me; pedindo-lhe favores, protege-me.
Ela é minha Mãe!
Durante a vida, guia meus passos ao Céu; na morte, 
acompanhará minha alma, e espero receber de suas mãos 
a coroa eterna na glória.
Ela é minha Mãe!
Quanto sois boa, doce e bela, ó Maria!
Maria é minha Mãe!

<asd>


