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Deus não é indiferente 
nem distante, Ele ama cada um

Na festa da Santíssima Trindade, celebrada pela Igreja, 
recorda que Deus é uma comunhão de amor, não é indiferente 

nem distante e sempre vela por cada um de seus filhos.

É testemunhar a todos o seu Evangelho e, assim, ampliar a comunhão com 
Ele e a alegria que dela deriva. Deus, caminhando conosco, nos enche de

 alegria e a alegria é um pouco a primeira linguagem do cristão.

Qual é a nossa missão?



iante de cerca de 25 mil pessoas reunidas para a oração do Ângelus na Praça de São DPedro, o Pontífice explicou que as leituras bíblicas nos fazem entender como Deus 
não queira tanto revelar que Ele existe, mas sim que é o Deus conosco, perto de nós, 

que nos ama, que caminha conosco, é interessado em nossa história pessoal e cuida de cada 
um, desde os pequeninos até aos mais necessitados.

O Bispo de Roma ressaltou que a festa da Santíssima Trindade permite aos fiéis contemplar 
e louvar o mistério do Deus, que é Uno na comunhão de três Pessoas: o Pai, o Filho e o 
Espírito. Para celebrar com estupor sempre novo o Deus-Amor, que nos oferece 
gratuitamente sua vida e nos pede difundi-la no mundo.

Ele e Deus lá no céu mas também aqui embaixo na terra. Portanto, não acreditamos em uma 
entidade distante, não, em uma entidade indiferente, não, mas ao contrário, no Amor que 
criou o universo e gerou um povo, e se fez carne, morreu e ressuscitou por nós, e como o 
Espírito tudo transforma e leva à plenitude.

Em seguida, o Pontífice recordou que São Paulo, que primeiro experimentou essa 
transformação realizada por Deus-Amor, nos comunica seu desejo de ser chamado Pai, ou 
melhor, Papai, Deus é Papai, com a total confiança de uma criança que se abandona nos 
braços de quem lhe deu a vida.

O Espírito – recorda também o Apóstolo – agindo em nós faz com que Jesus não seja 
reduzido a um personagem do passado, mas que nos o sintamos próximo, nosso 
contemporâneo, e experimentemos a alegria de sermos filhos amados por Deus.

O Santo Padre disse ainda que, no Evangelho, o Senhor ressuscitado promete ficar conosco 
para sempre. É graças a esta sua presença e à força do Espírito que podemos realizar com 
serenidade a missão que Ele nos confia. 

Então, continuou, a festa da Santíssima Trindade nos faz contemplar o mistério de um Deus 
que incessantemente cria, redime e santifica, sempre com amor e por amor, e a cada criatura 
que o acolhe faz refletir um raio de sua beleza, bondade e verdade.

Ele sempre escolheu caminhar com a humanidade e formar um povo que é bênção para 
todas as nações e para todas as pessoas, nenhuma excluída. O cristão não é uma pessoa 
isolada, pertence a um povo, esse povo que Deus forma. Não se pode ser um cristão sem tal 
pertença e comunhão: somos povo, o povo de Deus.

Para concluir, o Papa pediu que a Virgem Maria nos ajude a cumprir com alegria a missão de 
testemunhar ao mundo, sedento de amor, que o sentido da vida é precisamente o amor 
infinito, o amor concreto do Pai, do Filho e do Espírito .



Ressurreição (Jo 20,24-29)
omé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe Tdepois: “Vimos o Senhor!” Mas Tomé disse-lhes: “Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo 
nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei”. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos 

novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: “A 
paz esteja convosco”. Depois disse a Tomé: “Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu 
lado. E não seja incrédulo, mas fiel”. Tomé respondeu: “Meu Senhor e meu Deus!” Jesus lhe disse: “Acreditaste porque me viste? 
Bem aventuradosos que creram sem terem visto!”
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 Igreja divina, a Igreja humana e a humanidade pecadora Ase interagem. Este Evangelho refere-se às aparições de 
Jesus aos discípulos, depois de Sua morte na cruz. Contudo, 
vamos retroceder ao v.11 para entendermos melhor como se 
deu o diálogo de Jesus com a humanidade pecadora, 
personificada por Maria Madalena. "Maria estava junto ao 
sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se 
para o sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados 
no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e 
outro aos pés." Maria ficou à porta do túmulo, isto é, não entrou 
na intimidade da morte de Jesus, ficou de fora chorando e viu, 
embora sem entender, dentro do túmulo aquilo que era divino 
(o Anjo à cabeceira) e humano (o Anjo aos pés), a 
representação de Jesus em Sua dupla natureza: a divina e a 
humana. Nesta dupla natureza estão também as duas Igrejas. E 
elas fazem a primeira pergunta a Maria: "Mulher, por que 
choras?" É como dissessem: Ó humanidade pecadora, por que
choras? Olhas a minha humanidade, mas vês minha divindade. 
Como não entendera, ela respondeu: "Levaram o meu Senhor, 
e não sei onde o colocaram." Externa aqui a sensação de dor 
pela perda do divino e sua busca ansiosa. Vemos ainda que a 
humanidade pecadora existe enquanto diante do divino, pois 
este é que lhe dá referência, que lhe serve de paradigma. Ela 
chora por sentir-se órfã, perdida. Não disse que Jesus estava 
morto, mas que "levaram o meu Senhor", levaram o divino. 
"Dizendo isto, voltou-se e viu Jesus em pé, mas não o 
reconheceu." Quer dizer, a humanidade pecadora, retroagindo 
no tempo, viu mas não reconheceu ali Jesus em sua divindade. 
E Jesus repete a pergunta dos dois Anjos: "Mulher, por que 
choras?" E faz uma segunda pergunta: "Quem procuras?" Este 
é um diálogo claro de Jesus com a humanidade pecadora. 
"Pensando ser ele o jardineiro, ela lhe diz: 'Senhor, se foste tu 
que o levaste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar.'" Esta é 
uma das coisas mais importantes deste Evangelho. É o ponto 
chave dos versículos 11 ao 16. A humanidade pecadora, aqui, 
pergunta a Deus. É como dissesse: Se foste tu que o levaste de 
mim, ó Deus, fala-me onde está, que vou buscá-lo. Veja que 
interessante, a humanidade pecadora não havia reconhecido o 
Cristo. Estava diante de uma situação real em que Cristo, 
humanizado, traz dentro de si o que chamamos de divino. Mas 
quem falava agora era o divino e o humano glorificado, que se 
mostram à humanidade pecadora. Não se fala em morte. A 
humanidade pecadora questiona onde está o divino, porque o 
quer de volta. "Diz-lhe Jesus: 'Maria'. Voltando-se, ela exclama 
em hebraico: 'Rabbuni!'" (tratamento mais solene que Rabi e, 
muitas vezes, usado quando se dirige a Deus). Nesse momento, 
ao falar apenas Maria, Ele se refere à humanidade pecadora que 
se opõe a Eva, para que esta acorde e o reconheça. Só então irá 
entender o grande milagre da encarnação do Verbo. Este é o 
momento certo das duas Igrejas. Por isto Jesus falou aos 

discípulos (Lc 24,49): "Eis que Eu vos enviarei o que meu Pai 
prometeu (o Espírito Santo). Por isso, permanecei na cidade até 
serdes revestidos da força do Alto." Havia uma ruptura entre o 
divino e o humano, apesar do Verbo ter-se encarnado. É por isto 
que Jesus se enfraquecia em determinados momentos, como 
quando disse: "Pai, se é possível, afasta de mim este cálice."; 
"Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" (Mt 26,39; 
27,46) "Disse-lhe Jesus: 'Não me retenhas, pois ainda não subi 
ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: Subo a meu Pai e 
vosso Pai; a meu Deus e vosso Deus.'" Este é o momento em 
que a humanidade pecadora interage com o divino e o humano 
glorificado. É como se Ele dissesse: Agora, que você está me 
entendendo, tem a obrigação de falar a todos. Vá e diga a eles 
quem Eu sou. E "Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: 
'Vi o Senhor', e as coisas que Ele lhe disse." A humanidade 
pecadora, personificada por Maria Madalena, conta aos 
discípulos: "Vi o Senhor". Ela é a primeira testemunha da 
ressurreição de Cristo. Depois, então, Jesus vai aos apóstolos 
para lhes falar. Era necessária essa participação, esse 
testemunho da humanidade pecadora, para que Jesus chegasse 
às duas Igrejas. Nesse momento, Tomé não estava presente, foi 
quando Jesus instituiu o Sacramento do Perdão. "Soprando 
sobre eles, disse: 'Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem 
perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; aqueles aos 
quais não perdoardes ser-lhes-ão retidos.'" Isto nos sugere que 
o perdão só se confirma se não houver dúvida. "Os outros 
discípulos disseram, então, a Tomé: 'Vimos o Senhor!' Mas ele 
lhes disse: 'Se eu não vir em Suas mãos o lugar dos cravos e se 
não puser o meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no Seu 
lado, não acreditarei.'" Tomé é aquele que, quando da 
ressurreição de Lázaro (Jo 11,16), disse que, se Jesus voltasse a 
Betânia, na Judéia, todos os discípulos deveriam voltar para 
morrer com Ele. Nisto já mostra, por sua racionalidade, a 
dificuldade em crer, em confiar. Tomé é, como já disse, a 
personificação da dúvida. Duvidou da presença de Jesus, entre 
os apóstolos, após a Sua morte, como acreditou que Jesus 
morreria se voltasse a Betânia. "Podeis beber o cálice que Eu 
vou beber e ser batizados com o batismo com que serei 
batizado? Eles disseram: 'Podemos.' Jesus replicou: 'Do cálice 
que Eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que Eu for 
batizado, sereis batizados.'" (Mc 10,38-39; Mt 20,22). Mas isto 
não haveria de ser naquele momento e lugar.Antes de Sua 
ascensão (fato ocorrido em Betânia), portanto depois de Sua 
morte eressurreição, Jesus deu-lhes as últimas instruções: "Eis 
que Eu vos enviarei o que meu Pai prometeu (o Espírito 
Santo).Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da 
força do Alto." (Lc 24,49) Jesus permite que a dúvida de Tomé 
seja saciada. Na verdade Ele não precisava do testemunho de 

Continua na próxima página...

Comentário do Evangelho



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 03 de Julho de 2018 
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No dia 30/06/2018, Maria Auxiliadora
recebeu a 86ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Renovem as promessas do Batismo
Terça-feira, 11 de outubro de 1994

Caros e amados filhos!
Tendo colocado para vocês o que foi, é e será sempre o 
caminho para irmos de encontro ao Todo-Poderoso, 
lembrei-os dos Mandamentos do Senhor, nosso Deus, e a 
respeito daquilo que, sobre os ensinamentos de Jesus e a 
inspiração do Espírito Santo, a Igreja instituiu como 
Sacramentos.
Leiam e vivam essas Leis e estes Sacramentos, conforme 
passei a vocês, porque eles são a fonte de água cristalina 
que sacia a sede do espírito.
Vocês, que foram batizados pela água em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, renovem agora estas 
promessas, deixando-se crismar e se abrasar com o fogo 
do Espírito Santo.
Meus filhos queridos, deixem-se envolver pelo milagre 
da presença de Jesus Eucarístico; mergulhem fundo nos 
mistérios da salvação, que compõem o meu Rosário, e 
amparem-se na Eucaristia. Se seguirem os meus 
conselhos, vocês sairão deste mergulho totalmente 
restaurados para uma vida nova. 
Eu amo meu Rosário e rezarei com vocês nestes dias, 
pedindo a Deus Nosso Senhor graças abundantes.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.128)

Comentário:Neste mês dedicado ao Rosário de Nossa 
Senhora, ela nos exorta a renovarmos nossas promessas 
batismais, através do Sacramento da Crisma, e a unirmos 
a este sacramento os efeitos da prática da reza do Terço e 
da Eucaristia. Confirmar nossa união a Cristo é também 
nos deixar levar pelos Seus ensinamentos e estar em 
profunda comunhão com Sua querida Mãe.
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Tomé, mas, para que as duas Igrejas permanecessem coesas, 
para que fé e razão pudessem caminhar juntas, a dúvida teria 
de ser eliminada, pois a integração entre o humano e o divino 
deveria acontecer, por fazer parte do plano de Deus. Então, 
aquele diálogo de Jesus com a humanidade pecadora, quando 
ela não o reconheceu, foi preciso a fim de que Jesus mostrasse 
à Igreja a necessidade de Sua encarnação. Para que isto 
acontecesse e se tornasse público, precisava saciar aquela 
dúvida. Jesus fez isto usando a figura de Tomé, ao atender o 
seu pedido. "Oito dias depois, achavam-se os discípulos, de 
novo, dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as 
portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: 'A paz esteja 
convosco!' Disse depois a Tomé: 'Põe o teu dedo aqui e vê 
minhas mãos! Estende a tua mão e põe-na no meu lado e não 
sejas incrédulo, mas acredita!'"Jesus permitiu que isto 
acontecesse para que tenhamos mais fé nas coisas de 
Deus, para que conheçamos e acreditemos nas verdades
Desta forma soubemos, também, da integração entre as 
duas Igrejas. Por isso este Evangelho precisa ser visto 
dos versículos 11 ao 29, pois é aí que está a sua essência. 
E o ponto chave é o momento em que a humanidade 
pecadora diz: "Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me 
onde o puseste e eu o irei buscar!" A cada vez que lemos 
o Evangelho, vamos descobrindo verdades e 
ensinamentos encobertos. Ele contém um "código" 
interminável, de uma riqueza inesgotável. A beleza do 
Evangelho é justamente esta: a cada leitura percebemos 
novos ensinamentos. Este é o maravilhoso poder das 
palavras de Jesus. Refletindo sobre elas, chegamos a um 
intrigante quebra-cabeça possível de ser decifrado. Ao 
ler o Evangelho devemos procurar as palavras chaves. A 
idéia principal nem sempre está naquele trecho 
selecionado para a liturgia do dia. Por isso devemos ler 
um pouco antes e um pouco depois, para entendermos 
melhor a mensagem, o ensinamento que contém. A luz 
de Jesus nos é transmitida através do Evangelho, que 
nos ilumina, irradiando sobre nós seus raios de vários 
matizes. Por isso, antes de iniciarmos sua leitura, 
devemos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. 

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes,
extraído do livro “Código Jesus”, p. 21 9-222)
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