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o perscrutarmos Miryam e sua Asantidade, convém lembrar que a 
plenitude de graça em que foi 

inicialmente empossada deixava-a, entretanto, 
pela natureza mesma de sua plenitude, passível 
de novo aumento de graça, pois a plenitude de 
graça em Miryam diferenciava-se de Yeshua, a 
graça de início era a graça toda, plenitude 
absoluta.

Em Miryam havia sempre disposição para o 
progresso na graça, para o crescimento na 
graça, através de sua vida, plenitude relativa.

Manifestamente a graça de Cristo não podia ser 
aumentada, nem a parte da graça nem da parte 
do sujeito, pois o Cristo, enquanto homem, foi 
desde o primeiro instante de sua concepção 
plenamente e verdadeiramente compreensor. 
Daí não haver n'Ele nenhum aumento, como 
não havia aumento na graça nos outros bem-
aventurados chegados ao termo.

Quanto aos homens que ainda estão puramente 
no estado de via, a graça pode sempre neles 
crescer, quer da parte da forma, pois não 
atingiram o grau supremo da graça, quer da 
parte do sujeito, pois não chegaram ainda ao 
termo.

Embora desde o primeiro instante de sua 
concepção gozasse também Miryam ter 
recebido maior grau de graça do que receberam 
simultaneamente, encontrava-se todavia nesta 
plenitude de graça margem para o caminho 
gradativo da santidade ou perfeição.

SIM - Serviço de Informação Mariana

Santidade 



esta passagem do Evangelho de Marcos, a Igreja caminha com Jesus. Sim, a Igreja, pois quando se fala Ndos Doze (Apóstolos) é dela que se está falando. E na conversa ela quer saber o que Jesus acha dela 
mesma, o que realmente se passa, até onde pode ir, o que pode pedir. É uma Igreja indecisa. Por isso Pedro 

diz a Jesus: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: 'Em verdade vos digo que não há quem 
tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa ou por causa do Evangelho, sem que 
receba, agora, neste tempo, cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, filhos e terras, com perseguições.'" Jesus quis 
com isso dizer a Pedro: Vocês não são deste mundo. A Igreja não crescerá com base no racionalismo, mas na 
espiritualidade, pois assim está predestinada. Caso contrário, se apegará à casa, aos familiares, aos bens materiais 
e não terá um crescimento consistente, pois não é este o fundamento da Igreja.
A Igreja humana vai crescer apegada ao mundo, e por isso sofrerá.
Ainda que crescesse com desapego ao que é deste mundo, sofreria perseguições, porque seria contrariada nesta 
disposição, nesta entrega incondicional. Não contarão com a compreensão e reconhecimento das pessoas, no 
desprendimento às coisas deste mundo. Só é capaz de entender esta entrega, aquele que nascer de novo, do alto.
A Igreja vai procurar crescer com base num racionalismo chamado Igreja humana (Pedro). Sofrerá, porque não 
estará alinhada com a Igreja divina. Não adianta se preocupar com o arroz e o feijão, quando sua missão é fornecer 
o alimento do espírito.
O Papa está preocupado, porque a Igreja está entrando muito em assuntos de política, em questões sociais – a 
Teologia da Libertação desvirtuada – e está se esquecendo do seu lado divino. Ele quer que abramos o nosso 
coração para o divino. Por que a Igreja hierárquica não diz que Jesus está voltando? Porque resolveu seguir idéias 
racionalistas. É disto que podemos imaginar que o Papa esteja falando.
E Jesus conclui esta consideração sobre a Igreja humana, dizendo: "Muitos dos primeiros serão últimos, e os 
últimos serão primeiros." Jesus não está condenando ninguém, não está excluindo ninguém da Igreja, Está falando 
apenas do curso da Igreja nascente. No início, a Igreja quer ser a primeira, e aqueles que alimentarem nela essa 
idéia racionalista, serão os últimos. A Igreja caminhará no racionalismo.

Comentário do Evangelho 

aquele tempo, começou Pedro a dize a Jesus: “Eis que nós deixamos tudo e te seguimos”. Respondeu NJesus: “Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa 
de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida – casa, irmãos, irmãs, mães, 

filhos e campos, com perseguições –, e, no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão 
os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros”.
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Mas no final dos tempos aqueles que perceberem que a racionalidade não é o caminho da Igreja, serão contados 
entre os primeiros; mesmo estando entre os últimos, entenderão que o racionalismo desvia a Igreja de sua 
verdadeira missão, por isso serão primeiros.
Primeiro Jesus falou com a Igreja humana, Pedro, em seguida entra a Igreja divina, João.
"Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até Jesus e disseram-lhe: 'Mestre, queremos que nos concedas o que 
vamos pedir.'" Observamos que aqui a Igreja divina está pedindo, exigindo o seu lugar.
Jesus sabia, mas mesmo assim pergunta: "Que quereis que vos conceda? Disseram: 'Que nos conceda, na tua 
glória, sentar um à tua direita e outro à tua esquerda.'"
A Igreja divina cobra de Jesus, e cobra na hora certa. Foi como dissesse: Se o Senhor diz que vamos crescer no 
racionalismo, então, por que não eu, que represento a Igreja divina, devo sentar à tua direita, na tua glória, e o meu 
fio condutor, Tiago, à tua esquerda? Jesus tenta explicar, mas parece que eles não entenderam: "Não sabeis o que 
pedis. 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.'" Jesus confirmou tudo isto, porque a Igreja divina está presa à Igreja humana, as duas 
se completam – o divino e o humano –.a Igreja humana, enfim toda Igreja. Todavia, sentar à minha direita ou à 
minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles a quem está preparado." Isto porque é Deus quem 
prepara o lugar de todo o divino. Na sua humanidade, Jesus quis deixar bem claro: a Igreja divina terá de lutar por 
isto, terá de provar que é divina, para então sentar ao meu lado.
"Ouvindo isso, os dez começaram a indignar-se contra Tiago e João." Os dez, aquilo que restou como 
racionalismo da Igreja, aborreceram-se com a Igreja divina, por se sentirem preteridos.
Este é o conceito que se vê hoje, um confronto entre a Igreja humana e a Igreja divina. Essa Igreja que o Papa 
percebeu e da qual imaginamos ter dito: Vocês querem uma Igreja voltada para a política e o social, se esquecendo 
que estes não são os seus fundamentos.
Vimos, então, que Jesus se dirigiu à Igreja humana, com aquela proposta: "Muitos dos primeiros serão últimos, e 
os últimos serão primeiros." Depois, se dirige à Igreja divina, dizendo: "Aquele que dentre vós quiser ser grande, 
seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos." Jesus propôs o mesmo à 
Igreja divina: servir, não ser servida. Além de lhe ter dito: "Que quereis que vos conceda?" Isto não disse à Igreja 
humana. É a Igreja humana e a Igreja divina caminhando juntas, mas pleiteando posições de destaque, numa 
eterna disputa.
Em seguida, surge a figura do cego (Bartimeu) à beira do caminho.
"Quando percebeu que era Jesus, o Nazareno, que passava, (o cego) começou a gritar: 'Jesus, Filho de Davi, tem 
compaixão de mim!'" A reação da Igreja humana foi de repreendê-lo, pedindo que calasse. A Igreja divina, vendo 
que Jesus parou e mandou que o chamassem, disse ao cego: "Coragem!
Ele te chama. Levanta-te."
Se a Igreja divina pleiteou um lugar, a Igreja humana propõe a Jesus uma situação. Ambas não estão bem, 
encontram-se cegas, perdidas, no meio do caminho. O cego, Bartimeu, fez um escândalo, queria falar com Jesus 
de qualquer modo, pois sabia que Ele o poderia curar. Em seu caminho, a Igreja faz o mesmo: quer e precisa 
encontrar Jesus, pois está cega, precisa voltar a enxergar, e clama: Vinde, Senhor Jesus!
O racionalismo da Igreja humana e a prepotência da Igreja divina em direção a Jesus, cegam-nas.
"Então Jesus disse ao cego: 'Que queres que Eu te faça?'" Jesus fez esta pergunta somente à Igreja divina, porque à 
Igreja humana, aquela que tropeça, levanta, Ele não faria esta pergunta. Quando disse à Igreja divina: "Que quereis 
que vos conceda?" Ela exigiu sentar-se à Sua direita e à Sua esquerda.
Se o cego disse: "Rabbúni! Que eu possa ver novamente!", quer dizer que enxergava antes. Então, por que tornou-
se cego? Por uma situação que ele próprio criou. Jesus, neste momento, oferece a chave de todo este diálogo, ao 
dizer: "Vai, a tua fé te curou." Que coisa bem feita! Este é o caminho da Igreja humana e da Igreja divina. Se não 
lermos do versículo 28 ao 52, não chegaremos a este entendimento.
Temos o diálogo das duas Igrejas, cada qual querendo uma coisa, e à beira do caminho a humanidade cega. Esta 
humanidade que no final dos tempos brada: Pelo amor de Deus, Filho de Davi, estás passando e eu preciso te 
encontrar. A Igreja humana, naquele momento, vai lhe dizer: Não incomodas o Mestre, no teu racionalismo! 
Enquanto a Igreja divina vai falar: Jesus te chama, coragem, vai lá! E Jesus então dirá a todos que forem a Ele: A 
tua fé te salvou.
Somos esse cego à beira do caminho clamando a Jesus a cura, a salvação. E Ele nos dirá: Que quereis que Eu vos 
faça? E nós, prontamente, responderemos: Que possamos ver novamente!

(explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, extraída do livro “Código Jesus”, p.151-154: referente à explicação de Mc 10,28-52)
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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 24 de maio de 2016. 

No dia 23/05/2016, Leila Dantês
 recebeu a visita da Imagem 234ª 

da Nossa Senhora de Lourdes

Desejo provocar na terra um 
enorme despertar da fé

Terça-feira, 10 de outubro de 1995

Meus amados! 
Tenho pedido constantemente que acreditem em Deus e 
te-nham fé em Sua presença. A fé é a única porta que os 
levará ao contato com o Reino de Deus.
Jesus foi firme e objetivo, quando dissertou sobre a 
qualidade e a quantidade da fé. Se a tivermos, nem que 
seja numa ínfima parte do nosso coração, poderemos 
mostrar ao mundo grandes prodígios. Isso nos esclarece 
que, com fé, podemos mudar o comportamento humano e 
transformar a terra.
Meus queridos, a fé nos leva a servir a Deus 
incondicionalmente e a reconhecer nossa condição de 
servos. Ao entregarmos nosso espírito a Deus, imbuídos 
da plena vontade de apenas O servir, o entregaremos 
confiantes de que fizemos na terra o que nos foi 
estabelecido pelo amor divino: servir, servir…
Meus filhos, desejo provocar na terra um enorme 
despertar da fé, com minhas visitas e meus sinais, mas 
insisto que sirvam com o propósito de também suscitar 
em vocês o amor fraterno e a união em prol de um único 
ideal: paz, paz, paz … 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.185)

 Se Aquele Que Tudo Comanda ornou tão Aricamente Miryam com prendas d'alma e corpo, 
veremos descrevendo-lhes as prerrogativas. É 

que, antes de conhecê-la, o profeta no surto de inspiração 
que nos legou o Cântico de Miryam desta parte dos 
Provérbios, Deus a conhecera em seus altos desígnios na 
razão, de Deus a considerava desde toda a eternidade em 
sua mente, esculpindo seus traços gentis no limo da 
dileção e do amor, é que lhe soprara na face o espírito da 
predestinação, querendo-a ao lado seu, de Pai, do Filho e 
do Espírito na obra de resgate do primeiro e grande 
pecado.
Não ignorava o Altíssimo, com efeito, que Adão 
prevaricaria pela sua desobediência, à instigação de 
Satanás, ao lado de Eva.
A magnanimidade, porém, d'Aquele Que Tudo Comanda, 
de antemão se prometera restituir à infeliz e dileta criatura 
a nobreza e felicidade antigas.

Raymundo Lopes
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