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Sejam como cristais e borboletas
Terça-feira, 25 de julho de 1995

Meus filhos amados! 
Já lhes disse: sejam como o mais puro cristal, 
para que possam, numa transparente e 
esfuziante fé em Cristo, anunciar que o Deus que 
habita no infinito deseja também habitar no 
coração de todos vocês.
Já lhes disse: sejam como a borboleta, para que 
possam metamorfosear a terra, direcionando-a 
para um maravilhoso vôo em Cristo, mostrando 
a todos o poder de Deus, colorindo-a com as 
cores da conversão.
Meus queridos, é meu intuito que vocês, numa 
cristalina mudança de vida, mostrem a todos que 
o mesmo Senhor que em mim fez maravilhas, 
fará em toda a terra ressoar, mais uma vez, o 

Magnificat, se meus pedidos forem atendidos, pois desejo 
levá-los a um sim sem contestação à Sua vontade.
Quero vocês na terra desejando o Céu e, quando aqui 
estiverem, que este Céu desça à terra, numa união motivada 
pelo amor por um Deus que um dia quis que isto acontecesse, 
tornando-se homem para nos salvar.
Estarei falando, enquanto houver esperança que isto aconteça.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.174)

Comentário: Pede-nos nesta mensagem que sejamos como o mais 
puro cristal e como borboletas, para que, numa perfeita e humilde 
comunhão com Cristo, possamos alçar vôo com asas coloridas pela 
santidade, rumo ao infinito, ao encontro de Deus, Criador de todas as 
coisas. Nossa Senhora nos mostra aqui uma exuberante sabedoria, 
exortando-nos a sentir Deus presente em nós. Existe esperança. Ela 
mesma nos garante, na conclusão, que continuará falando enquanto 
existir esperança. Portanto, só nos resta agarrar-nos a este sinal da 
Virgem: a esperança. A Santa das Santas também faz questão de nos 
lembrar que Jesus, com Sua presença entre nós, quis trazer o Céu à 
terra, fazendo-nos desejar o Céu. Numa época em que tudo é 
permitido, Maria tem a coragem de pedir que sejamos castos, para 
desejarmos o Céu.

Maria Eloísa recebeu a 224ª 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 08 de março de 2016. 

Mensagem de Nossa Senhora
Sorteada durante a visita

Ano V – Nº 216 – 08 de Março de 2016

No dia 07-03-2016, Maria Eloísa recebeu a visita da imagem 
de Nossa Senhora de Lourdes. Se fizermos uma análise de toda 
a escola Mariana para este final dos tempos, veremos que um 
dos temas principais é este: “Fazer a vontade do Criador”. Já 
que a desobediência foi a causa de todo sofrimento humano, 
precisamos meditar a respeito. Usando nosso limitado cérebro, 
perceberemos que ninguém na face da terra, podemos assim 
dizer, está cumprindo os desígnios de Deus; por conseguinte, 
estaríamos mais uma vez condenados e ninguém se salvaria – 
“Se os tempos não fossem abreviados, nem os eleitos se 
salvariam.” Acontece que interpretamos o – fazer a vontade de 
Deus – como cumprir aquilo que está designado através das 
culturas religiosas, ou seja, cumprir com as obrigações da Lei, 
o que não seria um comportamento errado para nós que 
estamos na infância da Criação, com o pensamento limitado na 
matéria, merecendo a rigidez da palavra. Mas, o fazer a 
vontade de Deus foge totalmente ao sentido da lógica humana. 
Veja Yeshua, que somente fez a vontade do Pai. Alguém, hoje, 
teria condições de julgá-lo por seus atos nada sensatos para a 
época? Mas, ainda hoje, se alguém foge aos padrões normais da 
vida comezinha, tão-somente por dizer algumas verdades, 
rapidamente é taxado de louco ou lunático, por estar indo na 
contramão do pensamento dominante, digno de fé. Em nossas 
orações ou conversas com o Pai, devemos procurar pensar 
muito, muito mais sobre esta máxima: “Fazer a vontade do Pai 
que está no Céu”, para que Ele ilumine o nosso intelecto com a 
Sua Luz, tornando-nos repletos das Bem-Aventuranças, 
participantes da Sua divina Seara de Amor.

Marco Aurélio
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 Onde mora Deus? Onde mora Deus?
ma manhã, quando meu filho Frederico tinha 6 anos, ao assistir-m  U e fazendo 
a barba, de repente perguntou-me:

- Onde mora Deus?
- Num poço. - respondi distraidamente.
- Oh, papai! - exclamou Frederico, diante da tolice de minha resposta.
Durante o café, minha esposa perguntou-me:
- Que foi que você andou dizendo ao Frederico acerca de Deus morar num poço?
- Num poço? 
Estranhei. Deixe-me ver: por que iria eu dizer isto a ele?
Então, de repente, recordei-me de uma cena que estivera escondida na minha 
memória por mais de 40 anos.
Acontecera na minha terra, Ubá. Um bando de ciganos havia parado junto ao 
poço da fazenda. Na época eu devia ter uns oito anos de idade.
Um cigano em particular me fascinou, era um homem gigantesco. Havia tirado 
do poço um balde d'água e estava de pé, com as pernas separadas, bebendo.
Um pouco de água escorria-lhe pela barba vermelha bem aparada, e nas mãos 
musculosas segurava contra os lábios o grande balde de madeira, como se não 
pesasse mais do que uma xícara. Quando terminou, puxou um pano e enxugou o 
rosto.
Depois inclinou-se e olhou para o fundo do poço.
Curioso, tentei subir na beirada de pedra para ver o que ele estava observando.
O gigante notou-me, sorriu e levantando-me nos braços, perguntou:
 - Sabe quem mora lá embaixo?
Abanei a cabeça, sinalizando que não sabia.
- É Deus, disse ele, olhe, segurando-me acima da borda.
Lá no fundo do poço, na água parada, como um espelho, vi o meu próprio reflexo.
- Mas aquele sou eu!
- Ah!, disse o cigano pondo-me delicadamente no chão, agora você sabe onde 
mora Deus.

Raymundo Lopes
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Senhor Jesus, vós que tanto já nos destes, dai-me uma coisa mais: um coração agradecido, fazei com que 
suceda não o que eu desejo, mas o que é justo.

Senhor, não me deixeis viver para ser inútil, não vos rogo tranquilidade, apenas vos peço fortaleza e graça 
para vencer as provações.
Ó Jesus, ajudai-me a ser o senhor de mim mesmo para que possa ser o servo dos outros, reformai vosso 
mundo a começar por mim. Não me deixeis cair no engano de que posso me manter sozinho sem o amparo da 
vossa mão, e conservai-me a fé em que do direito emana o poder.
Ó Jesus, auxilia-me a não desprezar nem combater o que não compreendo, mas ajudai-me a nunca julgar o 
próximo antes que eu tenha andado sete vezes, sete dias em vossas pegadas.Experimentem, faz um bem 
muito grande ao nosso espírito!!

Raymundo Lopes

Cura do Paralítico (Jo 5,1-16)

Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta da Ovelhas, uma piscina 
com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados: cegos, coxos e 

paralíticos. De fato, um anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí 
entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que 
estava doente havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-
lhe: “Queres ficar curado?” O doente respondeu: “Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é 
agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente”. Jesus disse: “Levanta-te, pega na tua cama e anda”. No 
mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, 
os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: “É sábado! Não te é permitido carregar tua cama”. Ele respondeu-
lhes: “Aquele que me curou disse: ‘Pega tua cama e anda’”. Então lhe perguntaram: “Quem é que te disse ‘Pega tua 
cama e anda’?” O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se 
encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: “Eis que estás curado. Não 
voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior”. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem 
o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado.

Costumo, antes se sair de casa, rezar desta maneira
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"Por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. 
Lá existe, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina chamada 
Bethsaida (casa de misericórdia), com cinco pórticos, sob os 
quais, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e 
paralíticos ficavam esperando o movimento da água. Porque o 
Anjo do Senhor descia, de vez em quando, à piscina e agitava a 
água; o primeiro que aí entrasse, depois que a água fora 
agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença."
Hoje os grandes teólogos estão preocupados em provar os 
milagres de Jesus. Querem saber se Ele fez milagre, ou não, se 
o Anjo desceu, ou não, a ponto de se esquecerem da essência 
daquilo que Jesus quis falar aos fariseus.
A verdade é que não existia nenhum Anjo agitando aquela 
água. O quinto pórtico da piscina dava para um lugar por onde 
a água passava quando a maré subia, por isto a água da piscina 
se movimentava. Esta era a verdade e Jesus não estava 
preocupado com aquilo, porque o que Ele sempre falou foi: "A 
tua fé te curou!"
Existem teólogos que dizem que a água borbulhava no fundo 
da terra e era medicinal e quando soltava aquela bolha, por 
motivos vulcânicos que não entendemos, vinha com um ativo 
químico que realmente curava os enfermos. A fé ali era como a 
das pessoas curadas em Lourdes: tomam banho na piscina e 
saem curadas. A água não cura ninguém, quem cura é Deus, 
pela fé da pessoa.
"Encontrava-se aí um certo homem, doente havia trinta e oito 
anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim há 
muito tempo, perguntou-lhe: 'Queres ficar curado?'. O 
enfermo respondeu: 'Senhor, não tenho quem me jogue na 
piscina, quando a água é agitada, ao chegar, outro já desceu 
antes de mim.' Disse-lhe Jesus: 'Levanta-te, toma o teu leito e 
anda'. Imediatamente o homem ficou curado.
Tomou o seu leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. 
Os Judeus, por isso, disseram ao homem curado: 'É sábado! 
Não te é permitido carregar teu leito'. Ele respondeu-lhes: 
'Aquele que me curou, disse: 'Toma o teu leito e anda '. Então 
lhe perguntaram: 'Quem é que te disse: 'Toma o teu leito e 
anda?'. Mas o homem curado não sabia quem fora, pois Jesus 
afastara-se da multidão que se achava naquele lugar. Mais 
tarde, Jesus o encontrou no Templo e lhe disse: 'Eis que estás 
curado; não peques mais, para que não te suceda algo ainda 
pior!' O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus 
quem o tinha curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus: 
porque fazia tais coisas no sábado."
Esses judeus eram os fariseus. Jesus viu a insistência daquele 
homem. A nossa vida é assim. Vivemos de teimosos. O ser 
humano procura, tenta, peca, cai, levanta, passa por situações 
conflitantes, por dificuldades. Esta é a nossa vida!
O evangelista mencionou o tempo de trinta e oito anos, porque 
esta era a idade racional para os fariseus, aquela em que se 
produz e dá uma finalidade à própria vida. A obrigação do 
fariseu era tomar conta do Templo, das leis. Aos trinta e oito 
anos ele se libertava disso. Poderia fazer qualquer outra coisa, 
mas já não teria maiores responsabilidades diante da vida.
Aposentava-se. Era a aposentadoria da lei. Este homem, 
aposentado, esperando à beira da piscina somos nós, a 
humanidade esperando a graça de Deus chegar para nos ajudar. 
O leito, ou cama, mencionado era uma padiola, com uma vara 
comprida de cada lado, usada para transporte, com quatro 
pernas.
A questão do sábado é porque Jesus quis mexer com os 

fariseus, que brigaram com Ele não porque curou o homem, 
mas por o ter mandado pegar a cama e andar. Parece ser uma 
incoerência, mas não é. Vamos entender o seguinte: temos os 
sentidos da visão, audição, paladar, olfato e o tato. A pessoa 
surda, muda, cega ou que não sente cheiro consegue andar, mas 
se não tiver o tato fica difícil, terá muita dificuldade em andar. 
A cama de quatro pernas, daquele homem, significava aquilo 
com o qual ele conseguia andar: ele tinha a visão, audição, 
paladar e olfato. Por isso Jesus lhe disse: "Levanta-te, toma o 
teu leito e anda!", quer dizer, toma, usa! Você acha que está 
fraco, que está aposentado por causa disso? Não, toma aquilo 
que você tem e anda, pois com a visão, o olfato, a audição e o 
paladar você pode andar! Olha a astúcia de Jesus: Você toma a 
sua visão, sua audição, seu paladar e olfato e anda. Toma o seu 
leito, o seu caminho, e anda. Deixa as coisas para trás. 
E a piscina tinha quatro pórticos mais um. O quinto pórtico 
dividia o quadrilátero em dois tanques, onde se juntava a água, 
usada depois no Templo. Ao lado desses dois reservatórios 
havia outros menores, ligados a um santuário pagão de curas. 
O tato, sentido através do qual se percebe as sensações 
mecânicas, dolorosas, térmicas do contato, sem o qual é difícil 
caminhar, está no quinto pórtico. Este representa, portanto, o 
tato. É nada mais, nada menos do que aquilo que se tem em 
espírito e razão. Temos de caminhar na visão, na audição, no 
paladar, no olfato entre espírito e razão.
Quando Jesus tocou no assunto do tato, estava falando o 
seguinte: tome tudo isso e aprenda com o tato sobre a sua 
espiritualidade e a sua racionalidade. É assim que você precisa 
caminhar. Jesus está nos dando uma aula de como devemos 
enfrentar o mundo. Não estamos aposentados de nada. Deus 
não nos aposenta. Ele está sempre nos dando trabalho; está 
sempre dizendo: "Toma o teu leito e anda". Toma esses 
sentidos que tem e anda! No tato, só depois que você caminhar 
é que saberá o que fazer. É em cima da sua racionalidade e da 
sua espiritualidade que você saberá o que fazer. Pouco antes de 
Sua prisão, Jesus falou: "Cuidado com o fermento dos 
fariseus". Não vamos esperar que Deus faça por nós. Quando 
dizemos: entreguei a Deus, entregamos coisa alguma. Deus 
não vai fazer a nossa parte. Vamos tentar fazer o que é preciso, 
e deixemos para Ele aquilo que não conseguirmos fazer. O 
nosso caminhar, consciente daquilo que a nossa racionalidade 
e espiritualidade podem nos proporcionar, é que vai nos ajudar 
a fazer o que Deus espera de nós.
Não fiquemos "trinta e oito anos" à beira da piscina, esperando 
Deus nos "pegar no colo" e nos colocar lá dentro. Não vamos 
esperar o anjo vir e movimentar a água. Deus quer que 
andemos. O tato nos ensinará a andar com a nossa 
racionalidade aliada à espiritualidade, usando os nossos 
sentidos. Fé e razão caminhando juntas. E assim dirigimos 
nossa vida, conforme a vontade de Deus.
O entendimento do que é o tato é, portanto, muito simples. 
Basta sentir o que a vida nos oferece e, se pedirmos a Deus para 
nos curar, Ele vai nos dizer: Quer ser curado? Toma o seu leito 
e anda.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes, 
extraído do livro "Código Jesus", págs.142-145)

Comentário do Evangelho


