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Ano V – Nº 223 – 03 de Maio de 2016

OBRA MISSIONÁRIA

la se movia e trajava um vestido Eque me parecia ser seda, 
descendo-lhe ainda da formosa 

cabeça um véu branco.
Discretamente aparecendo sob o véu, os 
seus cabelos em duas delicadas porções 
cingindo-os, graciosa face percebia-se 
todo o seu rosto.
À altura do peito sustinha uma rosa 
pequena.
De repente uma luz, na extremidade do 
dedo uma grande luz.
Sobre os dedos havia mais luz, sendo 
estas luzes umas maiores e mais belas 
do que as outras, eram também de 

diferente intensidade e de diferente 
beleza.
A mulher voltava então seus olhos para 
mim, enquanto uma voz se fez ouvir:
Não temas, sou a Senhora do Rosário.
Miryam me diz que é um prazer sentir-
se rogada, e com prazer distribui graças 
fornecidas por Deus. 
Nem todos, porém, sabem dar este 
prazer à Senhora. É por isso que Ela 
acrescenta, explicando:
Das mãos onde saem raios, são graças 
que a humanidade se esquece de pedir.

Raymundo Lopes

A mulher que eu via era de estatura média, 
firmava-se sobre o altar de mármore.
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a verdade, esta passagem do livro Ndos provérbios contem o poema 
da predestinação de Myriam. 
Quando seu espírito se tornou capaz de 
formar conceitos quando seus lábios 
puderam balbuciar as primeiras 
palavras. Myriam então deveras 
compreendeu-o repeti-o e o cantou 
com alegria, feliz em ter acompanhado 
outrora os passos de Yeshua, com ele 
estando a dispor todas as coisas 
alegrando-se cada dia, e folgando, sem 
cessar, em sua presença, divertindo-se 
sobre a terra, e deliciando-se entre os 
degredados filhos de Eva.
E que poema o de sua predestinação!!
Deixa-nos antever pela insistência da 
predileção de Deus por esta nobre filha 
de nossa raça, pela insistência de sua 
singularidade em comparação aos 
demais filhos da humanidade a 
singular beleza de sua alma e a singular 
beleza de seu espírito.

Serviço de Informação Mariana

 O Senhor me teve no inicio de seus caminhos,
 antes de suas obras mais antigas.

 O Senhor me teve no inicio de seus caminhos,
 antes de suas obras mais antigas.
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esmo um crítico moderado se convence facilmente de que o texto hebraico original sofreu aqui Me acolá alterações e isto, por razões óbvias, às vezes podia ser a incompreensão dum copista 
provocando uma alteração, ou então fatores de outra espécie podiam causar ligeiras 

modificações na forma do texto.
Eis porque as antigas versões, sendo as gregas as mais importantes, tornam-se às vezes um meio que nos 
permite reconstruir ao menos hipoteticamente o texto original.
O ponto principal: Ptolomeu II e Filadelfo recebem do prefeito da biblioteca de Jerusalém a sugestão de 
mandar preparar uma tradução do Novo Testamento para enriquecer a biblioteca com esta obra 
importante. As pessoas ter-se-iam dirigido ao sumo sacerdote e este a teria enviado a outros.
Esta história foi recebida pelos  Padres da Igreja com a variante que teriam traduzido não as palavras de 
Yeshua, mas todo o Novo Testamento. O trabalho ter-se-ia processado em absoluta reclusão, cada qual 
teria trabalhado independente do outro, o resultado teria sido o mesmo, fato este que veio a ser explicado 
como sinal de inspiração, enaltecendo-se assim a dignidade da tradução tão cara aos estudiosos cristãos.
Tudo, me parece, não passa de história.
Em princípios do século III surgiram traduções gregas executadas e redigidas num grego correto.
Outra versão notável é o Sinaitico, pertencente também ao século IV, guardado primeiro em Leningrado e 
agora no Museu Britânico de Londres.
Chama-se Sinaitico porque foi encontrado no Convento de Santa Catarina, ao pé do monte Sinai. Existe 
ainda a versão Alexandrina, do século V, conservado também ele em Londres.
Nos últimos séculos depois de Yeshua o aramaico, desde sua origem, remonta ligação ao idioma hebraico, 
tornando-se portanto idioma largamente usado pela massa do povo. 
Tais traduções surgiram sucessivamente abarcando toda a literatura atual.
Na Igreja antiga estavam em curso duas versões latinas: uma na África, pelo ano de 150 depois de Yeshua, 
e outra num lugar ignorado da Europa.
As fontes que se serviram os tradutores são as que uso.

Raymundo Lopes

Por que falo de Yeshua diferente da Igreja?
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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 03 de maio de 2016. 

No dia 03/05/2016, Elza Krollmann
 recebeu a visita da Imagem 231ª 

da Nossa Senhora de Lourdes

Transmudem-se como a borboleta
Terça-feira, 04 de Janeiro de 1994

Filhos queridos!
Inicia-se uma nova etapa, que deve ser encarada com 
otimismo cristão e acompanhada de muita oração.
Somente deste modo arma-se e fortalece-se o espírito 
contra as fraquezas da matéria, e pode-se almejar 
construir algo de bom, alicerçado na obediência aos 
princípios básicos das Leis de Deus.
Observem a borboleta, verão nela o exemplo perfeito para 
que a vida de vocês ache graça perante Deus.
De larva rastejante, e depois de recolhida no casulo, alça 
vôo, mostrando a todos a beleza das cores criadas por 
Deus em suas asas.
Este princípio aplica-se bem na vida cristã.
Transmudem-se como a borboleta. Reconheçam a 
soberania de Deus em suas vidas. Recolham-se em 
oração para que Deus, o Divino Artífice, com Sua 
misericórdia, lhes dê asas coloridas de santidade, para 
que possam alçar vôo de encontro à Sua Luz.
Meus filhos, reconheçam em Deus um Pai e, em vocês, 
herdeiros do tesouro inesgotável da vida eterna, a Seu 
lado.
Não se tornem párias do Seu amor, abraçando o pecado.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.81)

ãe Imaculada, toda terça-feira estamos nesta MBasílica 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 terças-
feiras, 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!


