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III DOMINGO DA QUARESMA 

15 . III . 2020 

In nomine Patris...   
Ave Maria... 
 

“Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud”  

“São bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática” 

(Lc 11, 28) 

 

Caros Filhos, 

 

Nosso Senhor Jesus Cristo é alvo de críticas, de incredulidade e de 

ironias. A fé de muitos estava e ‘ainda’ parece estar condicionada à existência 

de milagres. São tantas atitudes diabólicas nos incrédulos de ontem e de hoje, 

que esperam prodígios para que possam crer. Mas devemos ter claro que N.S. 

é a realização do Reino de Deus. Infelizmente, o diabo emudeceu aquele 

jovem e ainda continua a fazer o mesmo hoje. 

Quando não estamos com Cristo, não falamos em nome d’Ele, pois nos 

trancamos às coisas de Deus. Sem a Sua graça em nossa vida nada podemos.  
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O homem não pode encerrar-se em si mesmo, considerando-se suficiente. 

Jamais! Somos necessitados de Deus. Sem Ele, não seríamos coisa alguma. 

Satanás tenta de muitas maneiras e modos nos tirar do caminho de 

Deus. Devemos estar atentos a tudo isso. Esse grande mal que ultimamente 

preocupa o mundo é mais uma peste que vem nos atentar e testar a nossa fé. 

Somos ou não capazes de professar que cremos no Deus de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, que tem poder de expulsar demônios, de curar, de acalmar as 

tempestades? 

Mas parece que Deus não tem poder de nos converter... 

Ou melhor, não estamos fazendo as melhores escolhas. 

Não podemos deixar que o reino das trevas tome conta de nossa vida! 

Devemos envidar esforços para que a graça de Deus nos fortaleça para a 

batalha diária contras ciladas do inimigo. 

Que possamos aprender com Nossa Mãe Querida Maria Santíssima a 

ouvir a Palavra de Deus e colocá-la em prática, a fim de que sejamos Bem-

aventurados como ela foi. 

 

In nomine Patris... 

 

Pe. Jurandir F. Dias Jr. 

Reitor do Oratório N. Sra. do Rosário 
Assistente Eclesiástico para a FERR 

 


