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Visitas que curam

S

im, curam, mas não no
sentido literal, como somos
forçados a admitir, mas curam
no sentido espiritual, como
deseja o bom Deus, e por
conseqüência, Maria
Santíssima.
Não estou descartando as curas
milagrosas operadas pelo
Altíssimo, pois Ele as pode
operar quando assim o desejar.
Te m o s q u e c o n f i a r n a
intermediação de Maria nesse
processo e receber sua imagem
que, por nossa fé, vem
acompanhada do seu
Imaculado Espírito.
Ser sorteado para recebê-la
significa, de antemão, uma
disponibilidade do céu em
também lhe fazer uma visita,
mas implica, em conjunto, uma
disponibilidade de nosso livrearbítrio. Queremos ou não
Maria em nossa casa? Será que
Ela não irá atrapalhar nossos
planos na área da lógica
terrena? Será que Ela não nos cobrará coisas que não
nos interessa fazer?
São duas perguntas que, na maioria das vezes, irrita
nosso espírito, mas é necessário fazê-la, é necessário
pensar nisso!
Se você for indicado(a) nessa tarde, reflita, reflita,
reflita e a receba com o coração aberto, porque Ela
lhe levará Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida.

M

ãe Imaculada, toda terça-feira estamos nesta
Basílica para te prestar uma homenagem e
honrar teu Filho Jesus. Deixamos nossas casas,
nossas obrigações terrenas, deixamos tudo porque,
neste momento, teu Filho e tu são o mais importante.
Passamos nossos dedos sobre o terço que
recomendaste e, durante essa repetitiva oração,
lembramos de nossos parentes já falecidos, de nossos
doentes, porque acreditamos que tua disponibilidade
em nos ouvir faz com que Deus te permita ser a
Medianeira de todas as graças que, por meio das
invocações do teu santo nome, alcançamos.
Nossas fraquezas fazem, também, eco a nossos
pedidos porque, reconhecendo-nos como incapazes,
seremos fortes no céu como tu mesma ensinaste a
todos os que miravam teu rosto. Protege nosso terço,
faça dele um caminho seguro para as Missas que
acontecem depois, porque participando delas com a
lembrança das Ave-Marias dirigidas a ti, temos a
certeza de que nosso pensamento não dispersará e
nem nossa mente viajará por caminhos mundanos.
Protege este local onde nos reunimos nas terçasfeiras, não permita que o mal ronde estas paredes e
que, dentro delas, possamos encontrar refúgio na
Sagrada Eucaristia. Faz valer o poder de tuas virtudes
para que, fazendo ponte nelas, possamos entender
quão grande é a misericórdia de Deus em nossas
vidas. Mãe do Belo Amor, desejamos honrar teu
santo nome e queremos ser dignos de teus favores
celestiais, por isso estamos aqui, a teus pés,
implorando proteção. Amém!

Raymundo Lopes

Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes
A imagem de Nossa Senhora de Lourdes deseja visitá-lo(a). É a mesma que participa 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-la,
fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada para você.

Número do sorteio______ do dia 07 de abril de 2015.
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Miryam e Yeshua

M

iryam e Yeshua têm quatro biografias, que são
chamadas de evangelhos: o de Marcos, o de
Mateus, o de Lucas e o de João. Marcos e
Lucas não pertenciam ao grupo dos 12 discípulos, eles
escreveram baseados num processo de investigação de
pessoas que conviveram intimamente com Miryam e
Yeshua. Essas biografias não são biografias no sentido
clássico, como as que conhecemos hoje; porém, como os
evangelhos retratam a história de Yeshua e Miryam,
podemos dizer que representam as suas biografias. Todo
teólogo deve ser um indagador inveterado, um
aventureiro nas trajetórias do desconhecido e um
questionador de tudo que se ouve. Investigar com critério
aquilo que se vê e se ouve é respeitar a si mesmo e à sua
própria inteligência espiritual. Se alguém não respeita a
própria inteligência espiritual, não pode respeitar aquilo
em que acredita.
Não deveríamos aceitar nada sem antes realizar uma
análise crítica dos fenômenos que observamos.
Durante dezoito anos de convivência com Miryam,
procurei estudar as biografias de Yeshua. Por diversas
vezes me perguntei se Ele não seria uma invenção
literária, fruto da imaginação do que desconhecemos.
Esta é uma questão fundamental, e não devemos ter
medo de investigá-la.
Desejo falar um pouco sobre o ateísmo.
Aqueles que se dizem ateu têm como assunto preferido
Deus, ou a negação de Sua existência. Todo ser humano,
não importa quem seja, ateu ou não, gosta de incluir Jesus
e Nossa Senhora na pauta das suas mais importantes
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ideias.
A maioria dos ateus fundamenta seu ateísmo não em um
corpo de ideias profundas sobre a existência ou não de
Deus, mas como resultado da indignação contra as
injustiças, incoerências, discriminações sociopolíticas
cometidas pela religiosidade reinante em determinada
época.
Provavelmente fui mais ateu do que muitos daqueles que
se consideravam grandes ateus; por isso, como já disse,
pesquisava a inteligência de minhas visões indagando
continuamente aos padres, bispos etc. se elas não seriam
fruto da minha imaginação.
Pesquisei a lógica, os limites e o alcance da inteligência
delas. Existem mais de cinco mil manuscritos do Novo
Testamento, o que o torna o mais bem documentado dos
escritos antigos. Penetrei nas quatro biografias de Yeshua
e Miryam e procurei pesquisar até o que estava nas
entrelinhas desses textos, usei várias versões, precisava
saber o que Miryam me falava.
Estava analisando a inteligência de uma pessoa
imaginária?
O resultado de minhas observações, minhas pesquisas,
poderiam me conduzir a três caminhos: permanecer na
dúvida, convencer-me de que Miryam e Yeshua eram os
frutos mais espetaculares da minha imaginação humana,
ou reconhecer que eles realmente existiram, foram de
fato pessoas reais que andaram e respiraram na Terra.
Cheguei a uma conclusão que passo a demonstrar em
meus atos, em minha vida, e a defender daqui para a
frente como se fosse uma tese a religiosidade Cristã.

Ÿ

Terço na Basílica de Lourdes - Toda terça-feira, às 17h.

Ÿ Adoração ao Santíssimo Sacramento (com a Bênção de
São Bento) - Toda terça-feira, às 19h30min, na Capela
Theotókos¹.
Ÿ

Missa na Capela Magnificat² - Todo domingo, às 17h.

Venha rezar o Rosário no dia 25 de cada mês, às 12h, com
Raymundo Lopes e os Missionários do Coração Imaculado, na
Capela Magnificat² .
¹Capela Theotókos - Rua Ribeiro Junqueira, 160, Mangabeiras, Belo
Horizonte.
²Capela Magnificat - Alameda Serra da Mantiqueira, 1051, Condomínio
Vila Del Rey, Nova Lima.
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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 1 0,38-39; 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 e ressurreição, 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 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 reveladas. A dúvida em si não é pecado, principalmente quando se traduz numa
busca da verdade. 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. 219-222)
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“Desde Santo Agostinho, os 'dez mandamentos' têm um lugar preponderante na catequese. Eles enunciam as
exigências do amor de Deus e do próximo. Os três primeiros se referem mais ao amor de Deus, e os outros sete
ao amor do próximo. Eles revelam, em seu conteúdo primordial, obrigações graves. Ninguém pode
dispensar-se deles. Os dez mandamentos estão gravados por Deus no coração do ser humano.” (Catecismo da
Igreja Católica - 2065, 2067 e 2072)
Os Dez Mandamentos são:
Amar a Deus sobre todas as coisas – Não usar o santo nome de Deus em vão – Guardar o Dia do Senhor
(Guardar domingos e festas de guarda) – Honrar Pai e Mãe – Não Matar – Não pecar contra a castidade – Não
Roubar – Não levantar falso testemunho – Não desejar a mulher do próximo – Não cobiçar os bens alheios.
“Lei natural é a Lei de Deus escrita no coração do homem (Rm 2,14-15). É a voz de nossa consciência. É
universal e imutável. Abrange a todos, em todas as épocas. Resume-se em fazer o bem e evitar o mal. Antes de
qualquer ação, a consciência nos exorta ao bem ou nos adverte do mal e, de acordo com nossa atitude, aquela
voz nos louva ou nos repreende. Pode, no entanto, acontecer que, pelo hábito de não ser ouvida, a consciência
se embruteça e, então, será cada vez mais difícil ouvi-la. O homem embrutecido torna-se surdo à voz de Deus.
Ao contrário, o que tem delicadeza de consciência é atento à sua voz.” (MLGO)

Nossa Senhora nos fala sobre os Dez Mandamentos
9º Mandamento - Não desejar a mulher do próximo

A

cobiça da carne rebaixa o espírito, por isso Deus a proíbe.
O ser humano é corpo e especialmente espírito, e a luta
que se trava entre eles é consequência da perda da pureza,
através do pecado da desobediência.
A personalidade moral das pessoas reside naquilo que brota do
coração, pois é dele que procedem todas as intenções humanas.
Assim vocês, para verem a Deus, devem ser puros de coração,
e a pureza deve provir do pudor que defende o íntimo do
próximo. A concupiscência carnal desenfreada e voltada
apenas aos prazeres materiais é indigna, humilha e explora o
corpo humano.
Através da oração, da prática da caridade e da temperança,
vocês terão o autodomínio sobre estas fraquezas.
Meus queridos, as qualidades espirituais devem ser preservadas, pois os aproximam de Jesus, que veio a este mundo
para ressaltar ao máximo estes valores. Todo aquele que olha para alguém com desejo libidinoso, peca e ofende a
intimidade dessa pessoa. Eu os quero fortificados em Cristo, por isso lembro a todos o preceito da pureza e do pudor de
sentimentos.
NOTA: Nossa Mãe do Céu emprega aqui os termos concupiscência: desejo intenso de bens e gozos materiais, apetite
sexual; temperança: virtude de quem é moderado ou de quem modera apetites e paixões; e libidinoso: prazer sexual
ou que o sugere, sensual, que procura, constantemente e sem pudor, satisfações sexuais. Parece que Ela emprega estes
termos para que possamos, através da curiosidade em esclarecermos o significado destas palavras, entender melhor
o que pede o mandamento. Trata-se de uma falta tão comum, hoje em dia, que merece maior atenção. Peçamos a Deus
forças para que sejamos puros de coração e tenhamos pudor de sentimentos.
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