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 Assim, o matrimônio cristão, fruto da união digna do 
homem e da mulher, onde floresce a família, é um ato de 
amor do Criador. Então, temos que entender que o que 
Deus uniu por amor, por sua própria natureza, somente a 
Ele é dado o direito da separação. Ele nos conhece por 
inteiro; e do fruto desta união, decidida pelo nosso livre 
arbítrio de escolha, nascerá uma família sob nossa 
responsabilidade. O Criador tanto nos amou, que quis 
testemunhar esta união, nos formando à Sua imagem e 
semelhança, e nos dando, com Sua misericórdia, a 
condição de amar. Na aliança do matrimônio, o homem e 
a mulher constroem entre si um elo para toda a vida, e ela 
é ordenada, inspirada e alicerçada, por vontade de Deus, 
no princípio do amor conjugal. A união cristã é elevada, 
por Deus, à dignidade de família, e nela serão criadas 
todas as gerações da Igreja de Cristo. Meus filhos, o 
próprio Deus nos lembra o propósito para o qual homem 
e mulher foram criados para coabitarem, dignamente, na 
fidelidade. Esta é a Sua vontade. O Sacramento do 
Matrimônio cristão representa a união de Jesus com a 
Sua Igreja, e da mesma forma como Ele ama a Sua Igreja, 
santifica o amor conjugal. Entretanto, sendo Jesus o 
centro da Igreja, Ele convida também muitos a 
participarem da grande família sacerdotal e consagrada. 
Portanto, aos que renunciarem ao amor conjugal e forem 
de encontro ao amor de Cristo, estarão também unidos 
pela indissolubilidade a esta fértil aliança fraterna. Eu os 
quero muito, por isso lembro a vocês do grande valor da 
união conjugal e da consagrada a Cristo, bem alicerçadas 
num amor puro e verdadeiro. Dentro deste contexto, 
vocês verão que está estabelecido, naturalmente, o 
princípio da indissolubilidade, para que não caiam no 
erro do caos social. Que a união de Cristo à Sua Igreja 
seja para vocês um alento na formação da família, sendo 
ela conjugal ou a serviço do amor fraterno. Obrigada por 
terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.124)

Comentário: Nossa Senhora nos fala sobre a família, enfocando, ao 
mesmo tempo, o amor conjugal e a união fraterna com Cristo e Sua Igreja, 
representados pela opção em servir a humanidade. Tema tão desgastado 
merece uma reflexão, porque a família é e continuará sempre o centro de 
toda a estrutura social, levada ao amor pelo próximo.

Lilian Nunes recebeu a 222ª visita da 
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

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 23 de fevereiro de 2016. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 214 – 23 de Fevereiro de 2016

No dia 22-02-2016, Lilian Nunes recebeu a visita da 
imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Nesta época, 
marcada pela indiferença aos avisos celestes, devemos 
buscar, cada vez mais, fazer uso das palavras de Nossa 
Senhora como escudo contra o mal. Neste trabalho de 
última hora, serão bem-aventurados os que ouvirem e 
entenderem o sentido de Suas palavras, porque elas têm 
um objetivo único: fornecer-nos a fertilidade espiritual.

Marco Aurélio

O Sacramento do Matrimônio cristão 
representa a união de Jesus com a sua Igreja

Terça-feira, 01 de março de 1994

Meus queridos e abençoados filhos!
Tenho insistido em semear a Palavra de Deus, nestes 
tempos de muita incredulidade, e falo, com intensidade, 
para que, pelo menos algumas de minhas mensagens 
caiam em algum oásis, neste deserto onde somente 
germina a descrença. Desta vez, enfoco a família, tema 
que considero primordial para o germinar das sementes 
da fé, da esperança e da caridade. Meus queridos, Deus é 
amor e tudo o que criou e estabeleceu, mesmo que não 
consigamos entender o porquê, é conseqüência desse 
amor.
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ertamente uma notícia que surpreendeu a todos foi a renúncia do Papa Bento XVI no Cinício de 2013. A justificativa dada pelo próprio Pontífice foi a fragilidade de sua 
idade avançada e os esforços mentais e físicos que o cargo exigia. No entanto, por 

quase 600 anos nenhum outro papa havia renunciado e o último havia sido Gregório XII, em 
1415. Como em todo esse tempo todos que assumiram ficaram até a morte, mesmo que 
claramente debilitados, a renúncia fez parecer que existiam outros fatores determinantes para 
a decisão do Papa. E se olharmos mais a fundo, possivelmente a maior causa foi o encontro de 
Raymundo Lopes ter se transformado novamente num local para essa renúncia. Raymundo 
esteve com o papa e tentou reconhecer que a Igreja estava tomada por cardeais e bispos  e isso 
pode ter sido a gota d'água para o Papa.
A divulgação dos documentos de Fátima foi justificada pela sua destruição, como um jeito de 
anunciar um novo documento. Um inquérito foi pedido pelo Papa, mas o que era para ser 
secreto também vasou e as informações foram ainda mais polêmicas e se tornaram 
embaraçosas para explicações.
Para a cereja do bolo descobriu-se que havia muitos cardeais sabendo do fato.
Com todos esses fatores, nada mais justo pensar que a pressão estava gigante para o Papa.
Seria necessário que a Igreja estivesse precisando urgentemente de uma reforma e que Bento 
XVI foi incapaz de realizar durante seu papado.

SIM – Serviço de Informação Mariana
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or esta oferenda Yeshua, que se faz na Missa, dá a Deus uma satisfação completa por Ptodos os pecados humanos e especialmente dos assistentes, aos quais é aplicado o mesmo 
Sangue divino que foi derramado no Calvário para a redenção de todos nós. Assim, por 

uma Missa satisfazemos a justiça divina por nossas faltas de modo mais eficaz que por outra 
qualquer obra expiatória. Todavia, bem que a Missa seja um valor infinito, Deus não recebe 
senão de modo finito conforme as disposições de quem a assiste, eis porque é útil participar de 
muitas.
A Missa é para nós o meio de sermos dignos de ações de graças por todos os 
benefícios que dela recebemos.
Durante a Missa podemos obter todos os favores que desejamos para nós e para os outros; 
indignos somos de receber benefícios, mas como Cristo nos deu o meio de  merecer e alcançar 
todas as graças, é pedi-las em seu nome, oferecendo-o ao Pai Eterno no Sacrifício Eucarístico, 
onde Yeshua une sua oração à nossa.
Se soubéssemos que quando rezamos na Missa a Doce e Serena Senhora e todo o Paraíso se 
unem a nós para apoiar nossa oração, com que confiança não o fazemos, pois quando 
participamos da Missa para pedir a Deus alguma coisa, Cristo, cujas orações valem 
infinitamente mais que o Paraíso inteiro, ora por nós.
Ora, Cristo ofereceu em nosso favor os méritos de sua paixão.

Raymundo Lopes

MissaMissa
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Aquele que se exaltar será humilhado, 
e aquele que se humilhar será exaltado (Mt 23,1-12)

aquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: “Os mestres da lei e os fariseus têm Nautoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não 
imiteis suas ações! Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas 
eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos 
pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura, na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. 
Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas 
praças públicas e de serem chamados de Mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de Mestre, pois um só é vosso 
Mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos 
céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve 
ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado.

ateus conta aqui uma história curiosa. Se observarmos, veremos nas entrelinhas uma crítica de Jesus ao poder Mreinante do espírito do mundo. Ele começou a pregar completamente diferente do que se vivia. Não estava 
preocupado com o poder político dominante. Uma única vez que tentaram colocá-lo à prova numa difícil situação 
política, Ele respondeu: "Hipócritas! (…)
Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." É um ensinamento para todos, mas também uma 
advertência àqueles que detêm o poder neste mundo.
Jesus fala em cátedra de Moisés, a doutrina tradicional que receberam de Moisés, chamada Lei Mosaica, contida na 
Torá, que ainda trazia o que falaram os profetas, Abraão e outros grandes patriarcas.
Dominados pelos romanos, os judeus, sem muita alternativa, tomaram uma posição de fazer valer aquelas tradições. 
Mas, ao longo do tempo, a elas foram acrescentadas interpretações pessoais a impor tanta coisa, que eles mesmos não 
podiam cumprir.
Aqueles mestres faziam questão de assim serem chamados. Isto fazia com que se sentissem mais poderosos. Quem não 
os chamava de Mestre (em hebraico: Rabi) estava perdido.
Quantas vezes vemos um padre novo, meio tímido, e à medida que a comunidade coloca muita coisa à sua disposição, 
que o bajula demais, ele vai se transformando… se vê poderoso, transfere para dentro da Igreja aquele espírito 
pomposo que impõe obrigações e sacrifícios aos paroquianos, como quase condição para que o tenham. Se suas 
celebrações são levadas pelo Espírito de Deus, trata-se de uma pessoa espiritualizada que revela um demasiado zelo.
Percebe-se, porém, quando uma cerimônia é assim realizada e quando se faz pelo espírito da vaidade e da soberba.
Jesus observou isto muito bem. Ele sabia que naquela sinagoga acontecia a mesma coisa. E alertou aos Apóstolos: 
vocês devem entender a Lei e cumpri-la, mas não imitem esses homens, "pois dizem o que não fazem"; impõem a 
vocês coisas que eles mesmos não cumprem, fardos que não carregam, porque não agüentam. Isto é hipocrisia. E 
termina dizendo uma coisa desconcertante, para a época, ao olhar dos judeus. Os mestres das sinagogas ensinavam: Se 
eu tenho este copo é porque tenho a graça de Deus. Se o tenho cheio d’água é porque estou repleto da graça de Deus. Se 
tenho o copo, água e posso bebê-la, estou plenamente na graça de Deus.
Eles faziam uma divisão. Queriam convencer as pessoas de que estavam bem, eram ricos, cheios de franjas e frases da 
Torá na testa e nas roupas, finas por sinal, porque estavam cheios da graça de Deus. Aqueles que não pudessem fazer 
isto, é porque não tinham a graça de Deus. Esta era a mentalidade da época. Faziam isto também para se justificar, pois 
tinham vergonha de sair à rua muito chiques.
E Jesus vem com uma proposta contrária a tudo isso: "Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar 
será exaltado."
Hoje, entendemos essa máxima do Evangelho, mas naquela época isto foi de difícil compreensão: ter de se humilhar 
para ser exaltado?…
Se somos pobres diante dos homens, seremos ricos diante de Deus.
Essa pobreza é um dom de Deus.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes,extraído do livro "Código Jesus", pág.111)

Comentário do Evangelho


