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empre que nos deparamos com a expressão “paixão de Cristo”, só lembramos de sofrimento e Samargura. É claro que a paixão de Cristo deve ter envolvido sofrimento e amargura, mas é preciso 
que analisemos com mais detalhe todo o seu processo.

Em primeiro lugar seria muito bom que fizéssemos um certo esforço mental para, na hora em que se falar 
em paixão de Cristo, pensar em paixão mesmo. E o que é paixão? O que é uma pessoa apaixonada? Todo 
mundo sabe. E todo mundo sabe que não existe coisa melhor, mais gostosa e gratificante do que uma 
paixão. Então, paixão é, antes de tudo, amor, e amor em excesso, até o ponto de chegar à morte. Por isso 
volto a dizer que é importante esse comentário, porque quando pensamos na paixão de Cristo, só pensamos 
na cruz, no sofrimento, na tristeza, esquecendo que tudo isso são acidentes de percurso. Paixão é amor, é 
paixão igual à que todo mundo sente. Então Cristo se apaixona!
É como São Paulo diz: “Ele me amou e se entregou por mim” (Gl 2,20). A entrega é feita pelo amor; a cruz é  
feita pela paixão. A paixão vem de quem ama, e não devemos esquecer isto, porque Ele morreu por amor: 
“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, e eu dou a minha vida.” (Jo 15,13; 
10,17-18).
Assim, a Semana Santa do cristão é uma semana de paixão, é uma semana de amor, é um semana de 
Alguém apaixonado a ponto de morrer por todos nós.
A propósito da paixão de Cristo, alguns pontos devem ser aprofundados:
“Pilatos bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregue Jesus por inveja.” (Mc 15,10). Por inveja… 
Que mesquinhez! Que estreiteza de visão! Inveja de quê? Do salário, do status, do emprego de Jesus? Não, 
Jesus não tinha isso. Inveja de quê? Porque ele era bom?! Talvez, pois o próprio Jesus chegou a denunciar: 
“O olho de vocês é mau porque eu sou bom?” (Mt 20,15).
Seria oportuno fazermos um exame de consciência e nos questionarmos: talvez por inveja, despeito, 
ciúme, quantas vezes não terminamos estragando uma convivência e até a carreira de alguém?
Apenas por inveja aconteceu o deicídio, a matança de um Deus. Isso é fraco e ridículo, por ser humano! 
Um Deus se apaixona e se entrega, e a humanidade, por inveja, mata esse Deus. São coisas que não 
devemos desprezar, porque corremos o risco de fazê-las. Mas podemos ainda ver que Cristo não viveu 
apenas uma morte; Ele viveu na cruz três tipos de morte:
Morte física, pregado em uma cruz. Não resta dúvida de que foi uma morte horrorosa. Quando lemos o 
livro daquele médico francês Pierre Barbet, cujo título é A paixão de Cristo vista por um cirurgião, 
ficamos impressionados com o requinte de crueldade a que a humanidade pode chegar. Mas acontece que 
essas dores físicas são até suportáveis diante do segundo tipo de morte, caracterizado a seguir:
Morte moral, as dores morais, a paixão moral! Foram as zombarias que fizeram dele. Troçar com uma 
pessoa é muito pior do que matar, porque é quase destruir a personalidade dela. E fizeram todo  tipo de 
escárnio com Cristo; colocaram-lhe uma coroa de espinhos, batiam e ainda diziam: “Advinha quem está te 
batendo?” (Mt 26,68). E até cuspiram nele (Mt 27,30). Pois tem, além de ser condenado, Cristo sofreu toda 
essa humilhação. E como deve ter custado para Ele tudo isso! Da mesma forma que custaria para todos 
nós. Realmente, essa segunda paixão foi pior do que a primeira.
Morte social, a indiferença dos amigos. Essa terceira paixão talvez seja pior ainda do que a segunda, 
porque aquela partiu dos inimigos, mas esta partiu dos amigos, do povo, beneficiário de toda a sua 
pregação e dos milagres. Até Pedro, o amigo que jurou que estaria com Ele até à morte, na última hora 
desaparece. E Cristo se sente só, literalmente só. Certa vez, quando estudante ginasiano (hoje Ensino 
Fundamental II), vi uma frase que nunca mais esqueci: “Nada nos fere tanto – muito mais do que o ódio do 
inimigo – como a indiferença do amigo.”A indiferença do amigo é pior do que o ódio do inimigo, e Cristo 
experimenta essa indiferença dos seus amigos. E nós poderemos viver esse drama, pois é bem humano!
Mas, ainda na paixão de Cristo, há outro pormenor: Cristo, em seu sofrimento, chega a dizer: “ , por que Pai
me abandonaste?” (Mt 27,46). Como pode se entender uma coisa dessas?! O Pai abandonando seu Filho 
amado?
Naquela ocasião Cristo estava enfrentando aquilo que todo mundo deve enfrentar: uma noite escura. 
Maria passou por muitas noites escuras em sua vida; José também, assim como Jesus. E todos nós 
passamos as nossas noites escuras, que são os momentos de sofrimento, os momentos de sentimento de 
abandono, de solidão. Só que não devemos nos esquecer de que Alguém foi antes de nós para iluminar 
nossas “noites”.
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aquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado NZaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas 
não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira 

para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: “Zaqueu, desce 
depressa! Hoje eu devo ficar na tua casa”. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos 
começaram a murmurar, dizendo: “Ele foi hospedar-se na casa de um pecador! ” Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: 
“Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e, se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais”. Jesus lhe 
disse: “Hoje, a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do 
homem veio procurar e salvar o que estava perdido”.

esus estava andando quando passou perto de uma Járvore na qual estava Zaqueu, que era muito 
baixinho, e que ali subira para ver Jesus. Foi o meio 

mais fácil, subir numa figueira. Jesus questionou Zaqueu 
porque havia subido e deu uma ordem para descer. Jesus 
disse: “Hoje eu devo ficar na tua casa”.Naquele 
momento, Jesus nos dá uma lição de espiritualidade.
Temos uma idéia de que, para conhecer Deus, devemos 
subir, como, por exemplo, fazer-se um teólogo 
importante, ser importante na Igreja. Mas Jesus nos dá 
uma lição, ordena que desçamos, desçamos de nosso 
pedestal, de nossa sabedoria. Devemos descer daquilo 
que consideramos ter poder, mas que, para Jesus, não tem 
poder algum. Jesus quer dizer que, se descermos dessas 
coisas, Ele vai nos visitar, quer dizer, a salvação entrará 
em nossa casa. Mas, se permanecermos nesta árvore, 
neste pedestal, a visita não ocorrerá.
É uma lição que Jesus nos deixou há 2000 anos: Parem de 
subir nas figueiras, parem de achar que são alguma coisa, 
parem de ter razões próprias. A única razão vem de Deus. 
Deus nos fez pequenos.
Sabedoria - Hoje em dia, neste mundo materialista e 
globalizado, para dominarmos os outros, precisamos 
subir. Subimos em nosso orgulho, subimos na primeira 
mentira que nos contam, subimos em nossa falsa 
sabedoria que nada vale – ninguém sabe nada, quem sabe 
é Deus.
Esta lição é atual e sempre será. Deus quer que sejamos do 
tamanho que nos criou. É uma lição de sabedoria e de 
amor de Deus por nós: não adianta acumular poder e 
falsas sabedorias que não levam a nada.
Religiosidade - Muitas vezes, é muito fácil identificar 
pessoas que querem dominar outras através daquilo que 
acha que sabe, mas não sabe nada. Com relação à 
religiosidade, na Bíblia, temos vários exemplos, como o 
da viúva que deu tudo o que tinha. Como aqui na Basílica 
de Lourdes, vimos e devemos colocar, diante de Deus, as 
“ave-marias” que sabemos rezar.
Teologia - Não existe teologia diante de Deus. A teologia 
que existe é a de Deus para nós. Deus quer navegar no 
coração do homem. Deus quer conhecer nossas 

fraquezas. Nas fraquezas é que somos fortes.
Doença - Na doença pode acontecer uma coisa bonita, 
Jesus chega àquele que está no fundo do poço e pede para 
descer da sua doença para que Ele o possa visitar. Se a 
pessoa permanece na altura dos enganos de suas próprias 
crenças, somente irá ver Jesus passar e não terá Sua visita.
Visita da Mãe de Deus - Quando se vai receber, nesta 
Basílica de Lourdes, a entrada de Nossa Senhora, é 
pedido para não bater palmas, porque Maria Santíssima 
desce do Céu. Ela faz como Zaqueu, desce, mas a Mãe de 
Deus desce para nos visitar. Esse momento que Nossa 
Senhora desce é o momento para descermos de nossas 
figueiras, ficarmos no nível de Nossa Senhora porque é o 
momento em que Ela quer ficar em nosso nível, e isso é 
muito importante.
Nossa Senhora não só nos visita toda terça-feira, visita 
toda segunda-feira, e quartas e quintas, todos os dias. Ela 
desce daquela figueira celestial que Ela tem e entra em 
nossas casas, porque é isso que Ela quer.
Explicação dos Evangelhos - Esses momentos de 
explicação dos Evangelhos, durante a oração do terço, 
poderiam ser usado para falar muitas outras coisas, mas 
Nossa Senhora me ensinou e instruiu a estudar o 
Evangelho, a ler o Evangelho.
Orientava ler, repetidamente ler até entender. Nossa 
Senhora fez com que eu descesse de minha figueira. Pedia 
para que eu entendesse a magnitude de Deus e que eu 
entendesse a força do Diabo, que é o pai da mentira, 
aquele que cria mentiras em nossos corações.
Desço de minha figueira para falar de Deus e da Mãe de 
Deus, na simplicidade que Ela deseja.
Alerta - Desçam de suas figueiras, senão verão Deus 
passar por baixo e ficarão em cima, no máximo, com figos 
para colher, se houver.

(Trechos extraídos do Comentário de Evangelho, por Raymundo Lopes, 
realizado na Basílica de Lourdes, em 17 de novembro de 2009)

Descer da Figueira (Lc 19,1-10)

Comentário do Evangelho



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 Novembro de 2019 
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Sorteios
os sorteios do dia 12/11/2019, Raimunda NLourdes foi agraciada com a 150ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com 

o Menino Jesus, Vedra Texeira foi agraciada com a 
58ª imagem Mãe do Divino Amor e Antônia 
Laurinda foi agraciada com o 58º terço com qual 
Raymundo Lopes rezou nesta Basílica.

No dia 14/11/2019, Raimunda Lourdes
recebeu a 150ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

A Igreja passa por graves questionamentos
Terça-feira, 18 de abril 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.

 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.


