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Ano VIII – Nº 363 – 12 de Março de 2019

Ultraje
 respeito do texto que separamos aqui para e explicação, deve-se dizer logo de saída que se Atrata de acontecimentos justapostos e que, provavelmente, se seguiram imediatamente um ao 

outro:
– o do comparecimento de Jesus perante Anás, o Sumo Sacerdote não mais em exercício mas que 
conservava todo o seu prestígio e, ainda por cima, era sogro do Sumo Sacerdote Caifás, então em 
exercício, e contado somente pelo evangelista São João;
– o da cena de ultrajes a Jesus enquanto profeta, realizada provavelmente naquele mesmo pátio da 
casa de Anás, e contado pelos três evangelistas sinóticos.
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O comparecimento de Jesus perante Anás, contado somente pelo evangelista São João, suscita um 
problema, para cuja solução é preciso proceder com serenidade e objetividade, num exame tranquilo 
dos textos evangélicos e numa pesquisa paciente do objetivo de cada um dos evangelistas. O 
problema consiste no seguinte: 
– pelos textos de Marcos e de Mateus tem-se a informação de que o Sinedrim (variável de Sinédrio) 
se reuniu duas vezes, uma, durante a noite mesmo, logo após a detenção de Cristo, e a outra, ao 
despontar do dia seguinte, e é entre as duas que os mencionados evangelistas colocam a cena da 
tríplice negação de Pedro ; 
– pelo texto de Lucas ficamos sabendo que o Sinedrimsó se reuniu uma vez para julgar Jesus, e o fez 
de manhãzinha, de modo que Lucas coloca depois da detenção de Cristo somente o episódio da 
tríplice negação de Pedro e o episódio de ultrajes feitos a Jesus enquanto profeta, cena esta que 
também Marcos e Mateus descrevem e colocam entre o episódio da sessão noturna do Sinedrim e o 
da tríplice negação de Pedro; 
– pelo texto de João ficamos sabendo que Jesus teria comparecido duas vezes a um interrogatório 
pelas autoridades de seu povo: uma primeira vez, durante a noite, mas em casa do Sumo Sacerdote 
não mais em exercício, Anás, e uma segunda vez, em casa de Caifás, o Sumo sacerdote então em 
exercício, e que João deixa supor tenha ocorrido de manhã; por outro lado João relata a tríplice 
negação de Pedro no pátio da casa de Anás, intercalando o interrogatório entre a primeira e as duas 
últimas negações; tampouco alude à cena de ultrajes a Jesus Profeta, mas consigna um incidente 
ocorrido durante ou no final do interrogatório e que parece ter sido o estopim para a cena de ultrajes 
narrada por Mc, Mt e Lc. 
E aí está o problema: terá havido duas reuniões do Sinedrim, uma à noite e outra ao despontar do dia, 
ou terá havido uma só reunião do Sinedrim, ao despontar do dia, assim como informa Lucas? Terá 
Jesus comparecido uma vez perante Anás e outra vez perante Caifás, a presidir a reunião plena do 
Sinedrim, ou o comparecimento perante Anás seria uma balela ou mistificação do evangelista João, 
para fins doutrinários inconfessáveis, a ponto de pagar o tributo de uma falta flagrante de probidade 
científica de historiador correto? E a cena de ultrajes? Quando, onde e como se teria passado?
Na realidade, para quem quiser manusear o testemunho dos evangelistas com a devida probidade e a 
devida atenção, levando em conta as características de cada um deles e também as características 
comuns aos quatro de serem testemunhas oculares ou quase oculares, e ao mesmo tempo reflexo da 
pregação e da catequese cristã, o problema não é tão trágico assim e as aparentes antinomias se 
dissolvem sem que seja preciso, para isso, apelar para nenhum concordismo nem para nenhuma 
harmonização forçada.
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Comentário do Evangelho 

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)



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus, 
Terço rezado com Raymundo Lopes e a imagem da Nossa Senhora do Divino Amor 

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 12 de Março de 2019 
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Sorteios

 partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as terças-Afeiras, no final da reza do Terço das 17 horas, nesta 
Basílica, serão feitos os seguintes sorteios:
1. Visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 
Menino Jesus, como já é tradição;
2. Uma imagem Mãe do Divino Amor;
3. O terço com o qual o Sr. Raymundo Lopes tiver rezado 
aqui na Basílica, no dia.
    Esse terço terá uma dezena na cor azul, uma na cor 
vermelha, uma na cor amarela e duas na cor branca, onde: a 
cor azul estará representando as visitas da imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes com o Menino Jesus; a cor vermelha 
representando o Terço Degredados Filhos de Eva, este que 
aqui rezamos; a cor amarela representando a imagem Mãe 
do Divino Amor, aqui sorteada; e a cor branca 
representando Miryam, a Mãe de Yeshua, que aqui entra 
acompanhada do Menino Jesus dando início ao 4º mistério.

Nota: 
Aquele que desejar adquirir imagem Mãe do Divino Amor e/ou 
terço Degredados Filhos de Eva (com as 4 cores), deve entrar em 
contato com Gerson, pelo telefone (31) 3225-4067 ou (31) 3225-
4688 - Endereço: Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo 
Horizonte.

os sorteios do dia 26/02/2019, Antônia Emília Nfoi agraciada com a 116ª visita da Imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 

Jesus, Maria Clara foi agraciada com a 23ª imagem 
Mãe do Divino Amor e Maria Auxiliadora foi 
agraciada com o 23º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 03/03/2019, Antônia Emília
recebeu a 116ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Servir a Deus sem preconceitos
Terça-feira, 01 de fevereiro de 1994

Caríssimos e amados filhos!
Se desejarem ardentemente servir a Deus, em toda a sua 
plenitude, sejam transparentes em hábitos e ações.
Sejam como o translúcido cristal, que recebe a luz e a 
disseca em matizes de uma riqueza enorme para nossos 
olhos.
Ao exemplo desta transparência, e com a sã vontade em 
servir a Deus, vocês entenderão, por meio do Divino 
Espírito, as palavras de Jesus e, estudando-as em todos 
os seus matizes, as colocarão em consonância com a 
época em que vivem, sem distorções.
Este entendimento, através do estudo, e esta 
consonância, acompanhada do sopro do Espírito de 
Deus, é de uma riqueza enorme para a alma.
Filhos queridos, quando falo, lhes mostro o caminho; 
entretanto, ele somente será visível a vocês através da 
vontade pura e isenta de preconceitos em servir a Deus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.85)

.Comentário:
Em 30 de dezembro de 1992, Nossa Senhora me disse: “Em fevereiro mandarei mensageiros ao 
Brasil, vindos de Medjugorje. (…) Você terá contato com eles. Eu farei isto acontecer.” E neste 
dia cumpria-se sua promessa, testemunhada por uma multidão de fiéis. “Desejo uni-los em 
oração para que, juntos, possam enfrentar a força devassaladora de Satanás.” Consultando 
Aurélio, não encontrei a palavra devassaladora. Mas encontrei devastadora e avassaladora que, 
somadas, dariam perfeitamente para formar devassaladora. E quanto aos sentidos? O mestre 
Aurélio diz: 1 - devastador: que devasta, destrói, danifica, torna deserto. 2 - avassalador: que 
avassala, torna vassalo, domina, oprime, cativa, seduz. Segundo as palavras de Nossa Senhora, 
a força de Satanás é devassaladora, ou seja, conforme pensamos, a um tempo devastadora e 
avassaladora. Daí o seu desejo, nesta mensagem, para que estejamos unidos em oração e 
coração. A oração nos fortalecerá contra a força devastadora do mal, e unidos pelo coração 
(significando aqui o amor), numa entrega total a Deus, aos corações unidos de Jesus e de Maria, 
estaremos assim livres de nos tornarmos vassalos, escravos da força avassaladora de Satanás.
Daí o grande desejo de Maria de “Unir-nos em oração e coração para que, juntos, possamos 
enfrentar a força devassaladora de Satanás”, pois nós somos o seu exército na Terra.

<asd>


