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Nenhuma descrição do quadro do Perpétuo Socorro é possível. Somente a austeridade do silêncio pode 
ser aceita, diante da insuficiência de nossas definições inadequadas. O quadro ensina: 

Quando tudo se tornar o sim, em quem devemos pensar e por que meio pensamos?
Por que meio podemos conhecer o autor de tudo isso? 
A dualidade entre conhecimento e conhecível, que caracteriza o pensamento discursivo, foi ultrapassada. 
O único eterno é tão infinitamente real que não ousamos nem mesmo dar-lhe o nome de único, já que a 
unidade é uma ideia derivada da experiência objetiva.
 Só podemos designá-lo pelo epíteto não-dual.
O que é conhecido quando todas as dualidades se dissolverem na identidade suprema.
Os textos sagrados do quadro apresentam muitas descrições do real é isto nem aquilo.
 

Raymundo Lopes

Mãe do Perpetuo Socorro 
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Ilumina, Senhora!! Ilumina!
 imagem de Nossa Senhora do Maravilhamento, na Capela AMagnificat, está iluminando este mês, na parte da manhã, de 7 às 
7:30 horas, mais ou menos.

No nosso estado de desinteresse é difícil nos elevarmos até a plenitude, 
preocupamos sempre, acrescentamos alguma coisa ao nosso 
conhecimento, porque o valor da luz na imagem da Bela e Serena 
Senhora, na Capela Magnificat, exerce uma atração muito forte.
Acreditamos sempre poder vê-la iluminada ou perder este momento, 
porque nossa mente é racional.
Somos nós que externamente analisamos as reações de cada um e 
tentamos medir seu valor, classificando a experiência segundo as normas 
e os numerosos valores que possuímos.
Sentimos prazer em dar nome à trajetória do sol, ele está no céu! Mas 
nunca dar a sua trajetória ao nosso conhecimento.
Yeshua, quando afirma estar maravilhado com a Mãe, ou que sua 
iluminação pelo sol é vivida pelo Céu seja da mesma natureza, dizia que 
há santos que não pertencem à mesma essência que Miryam, é por isso 
diferente da nossa existência terrena.
O maravilhamento é um estado de consciência sem conteúdo. Podemos 
imaginá-lo por analogia pensando no sono, mas quando a pessoa volta a 
si sente a sensação do profundo amor de Deus.
Permanecemos absortos neste estado durante horas, não adquirimos 
nenhum conhecimento do real, tudo não passa de um espetáculo 
oferecido por Deus.
Este maravilhamento produz a interrupção completa da respiração e do 
movimento solar.
Quando fiz essa experiência me causou uma grande preocupação entre 
nós cristãos, porque permaneceu à espera de outras manifestações mas 
sem resultado.
Muitos acreditam que o sol em Miryam é o estado mais elevado que 
alguém possa atingir, mas Miryam nestes anos parece estar persuadida 
de que a consciência suprema da iluminação é d'Aquele que tudo 
comanda.
Por que você deseja ver essa manifestação de Deus com olhos fechados?
Veja-a com olhos abertos!! 

Raymundo lopes
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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 31 de maio de 2016. 

No dia 30/05/2016, Antônio Carlos
 recebeu a visita da Imagem 235ª 

da Nossa Senhora de Lourdes

Ressuscitem com Cristo 
Jesus pela água batismal
Terça-feira, 04 de outubro de 1994

Meus caros e amados filhos!
No sacramento da iniciação cristã, Eu acentuo: o Batismo é o 
sinal com o qual o Espírito Santo nos marca para a vida eterna.
Na esperança da ressurreição, sejam então, todos vocês, 
mergulhados no banho da restauração e saiam dele renovados 
no Espírito de Deus.
Meus filhos, batizados, vocês serão iluminados com a 
verdadeira luz que vem do Altíssimo. Eu os quero no rebanho 
de Jesus; portanto, tornem-se cristãos pelo Batismo e 
participem da graça que leva à efusão do Espírito Santo.
Ressuscitem, todos vocês, com Cristo Jesus, pela água 
batismal e levem a esta água todas as crianças, para que nasçam 
de novo, libertadas das garras do príncipe deste mundo.
Jesus, ao permitir a si mesmo o batismo, deu à descendência de 
seus representantes a missão de batizar a todos em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Deixem renovadas no coração de vocês as promessas do 
Batismo, fonte da vida em Cristo, e, purificados por ela, vocês 
se tornarão templos do Espírito Santo.
Este Sacramento é o nascimento para uma vida totalmente 
renovada em Cristo Jesus.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.127)

Comentário: A Virgem nos lembra o valor da iniciação cristã do 
Batismo: a água que nos lava dos pecados. Ela nos pede que renovemos 
nossas promessas e levemos às águas batismais nossas crianças, fruto do 
amor entre as famílias. Numa época tão materializante, iniciar nossas vidas 
em Cristo é uma graça que não podemos negar a nossos filhos.
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ais uma vez reunimo-nos espiritualmente nas Mmãos de Miryam, o milagre de suas mãos, que 
ocorre na Capela Magnificat, revive toda a 

simples e imortal eloquência que o assinala.

Miryam reclinada, observando o nosso coração, não é 
uma imagem, ela tem a atualidade luminosa do sol, a 
presença sequente do ar que se respira e a realidade 
consoladora dos ideais sem utopia.

No momento em que vivemos, época de profunda 
transição, é ainda a figura de Miryam a doutrina de 
Yeshua, e suas mãos os fatores intrínsecos e extrínsecos 
que estamos autorizados a encontrar imutáveis e 
infalíveis em suas mãos.

E nós outros, 2.016 anos ao peso de nossas faltas, não 
podemos fugir ao enlevo de felicidade que suas mãos 
proporcionam, por seu sorriso franco, por uma palavra 
generosa, por um gesto de paz, por um pensamento bom, 
por uma palavra de ternura, por um instante de 
recolhimento, por uma evocação, por uma prece.

Continua o milagre de suas mãos em nosso coração, e 
continuará sempre.

Raymundo Lopes

Coloque seu pedido no
 coração de Myriam

<asd>


