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Note-se além do mais que, ao prestar ajuda a Cristo, Simão atraía sobre si mesmo toda a infamante ignomínia dos 
que tinham de carregar a Cruz para o lugar do suplício. Exatamente como devem fazer os discípulos do Senhor, a 
segui-lo apesar e a despeito do que possam pensar deles os demais homens, mesmo que seja desfavoravelmente – 
como de fato o é em razão da própria dialética da Cruz: escândalo para os judeus, loucura para os gregos e suprema 
sabedoria para os filhos de Deus. 
Em suma, é na própria redação dos Evangelhos – mormente em Lucas – que se pode descobrir a dimensão do 
episódio e entender de que modo se atualiza um fato do passado no “hoje” perene da vivência da Igreja em que todo 
verdadeiro cristão deve carregar sua cruz e ajudar os outros a carregar a cruz atrás de Cristo. 
Mas os Padres e teólogos medievais viram ainda uma outra dimensão nesse transporte da Cruz, seja pelo próprio 
Cristo seja por Simão, o Cireneu, e Santo Tomás a resumiu nos três itens que fazem da cruz de Jesus o cetro do rei, o 
troféu da vitória e o candelabro doutoral da luminosidade espiritual: 
O fato de Cristo ter carregado a cruz, embora tivesse sido objeto de escárnio para os ímpios e infiéis, para os fiéis e 
homens piedosos é um grande mistério de acordo com o que está dito em 1Cor 1,18: “A linguagem da cruz é loucura 
para os que se perdem mas é poder de Deus para os que se salvam, isto é, para nós”. 
Com efeito, Cristo carrega a cruz como um rei carrega o cetro, e em sinal de glória que é o domínio universal sobre 
todas as coisas (conforme o que está dito em Sl 95,9 e Is 9,6). Também ele a carregou como o vitorioso carrega o 
troféu de sua vitória (de acordo com o que está em Col 2,15). E da mesma forma a carregou como o Doutor que 
carrega o candelabro no qual devia colocar a lâmpada da sua doutrina, porque a linguagem da cruz é para os fiéis a 
força de Deus (Comment. in Jo., c. 19, lectio III).

O episódio das “Filhas de Jerusalém” comovidas pelo estado a que Cristo ficara reduzido e consoladas por Ele 
próprio tira sua dimensão mais da própria bondade manifestada por Jesus do que mesmo pela sensibilidade das 
piedosas mulheres; não que estas não tivessem tido nenhum mérito ao lamentarem-se sobre o que estava 
acontecendo e o que estavam vendo, mas porque a própria compaixão das mulheres recebeu toda a dimensão das 
palavras confortadoras de Cristo que eram palavras que convidavam a uma conversão sincera e total. Porque assim 
advertidas por Cristo aquelas mães, de coração tão bom e sensível, se tornariam capazes de orientar seus filhos no 
caminho do bem que lhes permitisse escapar do castigo divino que havia de pairar sobre os que não se 
“convertessem”, isto é, sobre os que não se voltassem para Deus (Lagrange). 
O próprio Evangelista São Lucas, o único a descrever o episódio, é quem nos permite descobrir toda essa dimensão 
ao envolver a palavra de Cristo com as frases inspiradas do profeta Oséias e do discurso escatológico de Cristo 
(assim como ficou explicado acima). Assim, embora contendo uma recriminação latente, não só Cristo não recusou 
a compaixão das piedosas damas de Jerusalém mas ainda dispensou-lhes a sua própria compaixão deixando-lhes 
uma orientação segura para que nem elas nem os filhos delas se tornassem merecedores do castigo divino: “Se 
tratam assim a lenho verde, que não acontecerá com o seco?”, isto é, “se o justo é maltratado dessa forma, que não 
acontecerá com o culpado?”
O lugar da execução, o Calvário, assumiu também de sua própria localização – fora da cidade, do lado de fora das 
portas, e ao mesmo tempo perto das muralhas – uma dimensão teológica e espiritual que coube à própria Bíblia 
salientar e depois aos Padres da Igreja e Teólogos comentar. 
Assim, já o autor da Epístola aos Hebreus explicava: “Temos um Altar de que não têm direito de alimentar-se os que 
servem no Tabernáculo, porque os corpos desses animais, cujo sangue o Sumo Sacerdote leva até dentro do 
santuário para expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Eis por que Jesus também, para 
santificar o povo por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta. Por conseguinte, para irmos a Ele, 
saiamospara fora do acampamento carregando seu opróbrio” (Heb 13,10-13).
Tal explicação fazia alusão ao Grande dia da Expiação, quando o Sumo Sacerdote penetrava no Santo dos Santos e o 
aspergia com o sangue das vítimas, e depois fazia queimar os corpos dessesanimais do lado de fora do 
acampamento. Assim, da mesma forma e na mesma perspectiva,morrendo do lado de fora das muralhas de 
Jerusalém, Jesus, verdadeira vítima de expiação, cumpriu tal prefiguração. De tal sorte que a mesa do altar a que 
alude o v.10 não é propriamente a Mesa Eucarística mas a própria cruz na qual Cristo foi imolado (ou, quem sabe, o 
próprio Cristo por quem oferecemos nossas orações a Deus), e da qual não podem participar os que continuarem 
“servindo o Tabernáculo”, isto é, os seguidores do judaísmo. Daí a inferência do Autor, e que é de ordem moral: os 
cristãosdevem “sair do acampamento”, isto é, romper todos os liames com o judaísmo se quiserem participar dos 
frutos desta expiação obtida por Cristo, no Calvário (BJ). 
Por sua vez, herdeiro da tradição patrística, Santo Tomás de Aquino via naquela localização do Calvário fora das 
muralhas um indício caracterizado da universalidade da salvação assim como uma exigência de desprendimento 
das coisas terrenas.
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Quaresma
 

 Quaresma está profundamente inserida na Atradição religiosa do povo como tempo de 
pedir perdão a Deus.

Podemos assumi-la e valorizá-la como instrumento 
para vivermos profundamente este tempo que Deus 
nos dá, mas sem insistir em costumes que reforçam o 
dolorismo ou o fatalismo. Alguns gestos como 
colocar-se de joelhos podem ser a Deus, sendo 
enriquecidos com o rito de aspersão.
A cruz ganha destaque nas celebrações do 
sacramento do Perdão e na Via-Sacra é valorizada. O 
Ato Penitencial pode receber um destaque maior 
como anúncio da misericórdia de Deus, sendo 
enriquecido com o rito da aspersão.
A Campanha da Fraternidade é um dos elementos 
quaresmais que nos ajudam na preparação pascal.
 
Raymundo Lopes



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 19 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 12/03/2019, Daisy Silva foi Nagraciada com a 117ª visita da Imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 

Jesus, Terezinha Castilho foi agraciada com a 24ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Heloisa Lage foi 
agraciada com o 24º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 15/03/2019, Daisy Silva
recebeu a 117ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Jesus os quer brilhando
 no meio das trevas

28 de março de 1995

Meus filhos!
Vejo a humanidade, nestes últimos séculos, vivendo 
uma busca desenfreada do sucesso e da fama.
Passa-se por cima de valores, quebrando tradições e 
semeando o desrespeito.
Filhos amados, agindo desta forma, serão como balões 
cheios de si, totalmente sem substância.
No final da vida, quando forem surpreendidos pelo 
chamado do Pai que está no Céu, se esvairão a 
arrogância e a vaidade, porque esse comportamento 
não é alimento para a alma.
Jesus quer que lutem contra esse instinto, que os 
rebaixa à condição de materialistas.
Meus filhos, Jesus não quer que combatam nas trevas, 
mas  que brilhem no meio delas.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.155)

.Comentário:
Nossa Senhora está aparecendo no mundo inteiro, questionando as
autoridades religiosas, a todos levando mensagens de alerta e 
insistindo em nossa conversão.
Vivemos em busca de sucesso e fama, esquecendo-nos dos valores 
cristãos, que garantem a presença de Deus em nossas vidas. Ela 
nos compara a balões cheios de ar, sem substância. E isto, vindo do 
Céu, vale por uma advertência a rever nossas vidas, a esvaziá-las 
de todo resquício de autossuficiência e a enveredar pelo caminho 
da humildade e do serviço a Deus.


