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odem todos despertar para a vida do Alto? Logo após pronunciar estas palavras, Yeshua/Cristo Pentrou em êxtase.Circunstâncias extraordinárias: Apóstolos e discípulos foram todos arrebatados 
por um transe semelhante, que modificou radicalmente a visão habitual que tinham do mundo. Foi 

como se ondas de alegria os invadissem. Tiveram todos a impressão que o Espírito se compadecia do 
sofrimento deles e sentia uma dor intolerável diante da condição humana. Agora o amor do Espírito vinha 
protegê-los, como a mãe que agasalha ternamente o filho com a chama de seu coração.
Esquecendo a crucificação, existia a promessa de Yeshua de não tocá-los antes de subir ao Céu; os 
apóstolos e discípulos ajoelharam-se ao lado do Espírito e seguraram o vento que se espalhara.
Produziu-se então este fenômeno surpreendente que presenciamos antes no templo de Jerusalém, quando 
bastaria a Yeshua tocar em alguns, de cada vez, para elevá-los muito além da consciência. 
O Espírito fez com que todos experimentassem, neste mesmo instante, uma forte vivência espiritual. 
Compreenderam que Ele não podia mais, a partir daquele instante, ocultar sua natureza divina. Eles, que 
eram homens e mulheres comuns, cheios de defeitos e incapazes de progredir por si só, perceberam 
durante o transe que todos os aflitos que se abandonassem à sua graça seriam curados dos sofrimentos e do 
medo. 
Neste ínterim, alguns chamavam aqueles que estavam fora da casa a fim de participarem igualmente do 
privilégio, enquanto outros colocavam braçadas de flores aos pés dos apóstolos e discípulos. Estes êxtases, 
porém, chegaram ao fim, e muitos voltaram ao estado normal.
Entre as pessoas vindas àquele dia estava Miryam, e eles colocaram a seus pés a vida de Cristo. Miryam, 
que recebeu igualmente este presente, descreveu sua experiência: 
Não podia, até então, vê-los da forma que vejo agora, e durante as meditações do Espírito pareceu no meu 
coração uma visão como uma imagem viva. 
Todos foram abençoados, desta forma plena, pelo Espírito. Não havia entre eles apóstolos e discípulos 
exaustos pela experiência espiritual que praticavam junto a Cristo, e também graças aos cuidados que lhe 
prodigavam, repousavam de suas vigílias e dormiam no interior da casa. 
Miryam e Pedro não dormiam e aproveitavam das experiências de Cristo para arrumar suas almas. 
Pedro vinha tentando praticar, há alguns anos, uma meditação segundo a indicação de Yeshua, que lhe 
disse:
 Por que você não é mais paciente?
Pedro respondeu:
Faça com que isto aconteça!
O Espírito é uma força divina que nos foi comunicada, e a parte que me toca conservei. 
Permanece comigo desde aquele dia. 

Raymundo Lopes



 Bela e Serena Senhora é rainha não somente dos anjos e dos santos, 

Aou bem-aventurados que se acham definitivamente na posse da 
glória, mas ainda dos espíritos do Purgatório, os quais 

transitoriamente penam, purificando-se e preparando-se para a posse certa 
da futura bem-aventurança.

Em tal reino de expiação e purificação, a Bela Senhora se mostra rainha, 
consolando os pobres espíritos com o pensamento da próxima visão 
beatífica, de muitas formas fazendo-lhes entender que breves são os 
tormentos, breve a ausência de Deus, enquanto que eterno será o gozo e 
terna será a presença e contemplação de Yeshua no convívio eterno com Ela 
e todos os anjos e santos.

Além de aliviá-los, livrá-los do Purgatório, ora obtendo-lhes por sua 
inspiração abundantes sufrágios, como por exemplo preces e mortificação, 
frutos da Bênção de Confraternização, Ela intercedendo por eles 
diretamente junto a Deus.
  
Haverá, com efeito, espíritos mais aflitos do que os que se encontram no 
Purgatório?

E não é a Bela Senhora a consoladora dos aflitos?

Não teria, então, a Senhora Rainha da Consolação o reino dos espíritos 
aflitos e reino da expiação?

Raymundo Lopes  

Purgatório
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sta é uma das passagens mais bonitas do Evangelho de João. Jesus quis nos fazer íntimos da unidade entre o Pai, Eo Filho e o Espírito Santo. Ele fala que não é do mundo e que também não o são aqueles que acolhem a Palavra, 
estes apenas estão no mundo. E diz ao Pai que não lhe pede que os tire do mundo, mas que os guarde do Maligno, 

que os preserve do mal. Afinal, como o Pai o enviou, Ele os envia ao mundo, para que o mundo creia que o Pai enviou o 
Filho.
Humanizando o Filho, quis Deus glorificar o que criou na matéria, o homem, mesmo trazendo este a herança do pecado 
original.
"Por eles Eu rogo; não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque (…) neles sou glorificado. (…) Quando Eu 
estava com eles, (…) guardei-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição."
Quem são estes por quem roga, que recebeu do Pai, que os guardou?
São os que acolhem a Palavra de Deus, que crêem no Filho, os eleitos. E quem é o filho da perdição? É aquela parte da 
humanidade que não O reconheceu, que O rejeitou, que se perdeu. E quanta coisa se perde!…
"Pai justo, o mundo não Te conheceu, mas Eu Te conheci e estes também conheceram que me enviaste. Eu lhes dei a 
conhecer o Teu nome e lho darei a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e Eu neles."  
Jesus nos exorta a crer que somos uma parte do Pai criador. Como Ele proveio do Pai criador, nós somos parte dessa 
herança. Voltando para o Pai. Ele nos deixa claro o que é realmente a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade 
do homem e deste com Deus.
"Eu lhes dei a glória que me deste (Pai) para que sejam um, como nós somos um: Eu neles e Tu em mim, para que sejam 
perfeitos na unidade." Jesus nos coloca numa intimidade muito grande com a Santíssima Trindade. Ele nos incita a 
compreender toda a unidade da espiritualidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta unidade que temos de vencer 
na carne, na humanidade, como Ele, o Verbo encarnado, venceu a morte. Podemos fazer a mesma coisa. Temos a 
possibilidade de sermos "perfeitos na unidade", nos transformarmos num corpo glorificado, como Maria Santíssima se 
transformou, para que estejamos com Ele e contemplemos a Sua glória.
"Eu neles e Tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade." Isto quer dizer que a finalidade do ser humano é ser santo. 
Não é fácil, por causa da nossa fraqueza. Mas temos um exemplo vivo diante de nós que é Nossa Senhora. Ela nos disse: 
"Sejam perfeitos como o Pai é perfeito!
Interroguem-se: isto é possível? Amem-se, é a resposta."
Naquele momento em que Jesus orava ao Pai, Ele não se despedia, estava glorificando o Pai diante daquelas pessoas, 
mostrando o poder da unidade de Deus com os homens, através da Trindade Divina, o poder da unidade dos homens 
através de tudo aquilo que o espírito lhes fornece. O poder do homem fazer coisas como dizer à montanha: atirate ao 
mar, e ela vai obedecer. Parece figura de retórica, mas não é, se tivermos fé.
É uma passagem para ler, refletir e interiorizar o que Jesus fala.

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro “Código Jesus”, p.192-193)

Comentário do Evangelho 

aquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse: “Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu NFilho te glorifique a ti e, porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe 
confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, 

Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de 
ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste 
do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo 
quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram 
verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas 
por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. 
Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti”.

Glorifica-me, Pai, junto de Ti (Jo 17,1-11)
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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 10 de maio de 2016. 

No dia 09/05/2016, Terezinha Scarpelli
 recebeu a visita da Imagem 232ª 

da Nossa Senhora de Lourdes

Nada se pode fazer sem o auxílio de Deus
Terça-feira, 24 de agosto de 1993

Primeiro Mistério
Queridos e amados filhos! Nada se pode fazer sem o auxílio de 
Deus. O coração das pessoas poderosas está na mão do Senhor, 
como água que corre. Ele o inclinará para onde quiser. Rezem 
comigo: Tu és bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de ser 
louvado, glorificado e exaltado para sempre.
Segundo Mistério
Desejo que leiam Ezequiel 13, 9: “A minha mão descarregará 
sobre os profetas que têm visões vãs e que profetizam a mentira; 
eles não serão admitidos na assembléia do meu povo e não serão 
inscritos no censo da casa de Israel, nem entrarão na terra de 
Israel; e vós sabeis que eu sou o Senhor Deus”.
Prestem atenção e preguem o Evangelho a todos os limpos e 
puros de coração!
Terceiro Mistério
Meus queridos, Jesus, lhes dando a força do Santo Espírito, 
deixou claro: “Está próximo o Reino dos Céus. Curai os 
enfermos; ressuscitai os mortos; limpai os leprosos; expeli os 
demônios. Dai de graça o que de graça receberdes.”
Quarto Mistério
Quanto ao mais, filhos meus, sejam alegres; sejam perfeitos; 
sejam humildes e obedientes ao Senhor; tenham um só 
sentimento: tenham paz; e o Deus da paz e da caridade estará 
com vocês.
Quinto Mistério
O que entre vocês for o maior, faça-se como o menor; e o que 
governa seja como o que é governado. 
Rezem comigo: Graças Te damos, Senhor Deus Onipotente, que 
és, que eras e que hás de vir, porque assumiste o Teu grande 
poder e reinaste.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.51)

oda a beleza de Miryam, a formosura Tde seu corpo e a formosura de seu 
espírito originaram-se já na mente 

d'Aquele que tudo comanda antes mesmo que 
fosse Ela nascida, antes mesmo que fosse 
concebida.
Desde toda a eternidade Deus decretara a 
eterna frescura de sua carne, carne que não 
haveria de sofrer a humilhante desordem da 
concupiscência, nem a corrupção do pó e do 
túmulo, bem como resolvera em seus sábios 
arcanos, por singular privilégio e em virtude 
dos méritos de Yeshua, preservar seu espírito 
da contaminação do primeiro pecado.
Para mim Miryam, em seu corpo, é a mais 
pura joia da virgindade em esplendor do Céu, 
uma viva imagem da beleza suprema, uma 
estátua viva que o próprio Deus esculpiu.

Raymundo Lopes

Ó Virgem, que a todos precedes 
pelo esplendor de tua beleza!
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