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ara lançarmos as bases de um procedimento novo, precisamos compreender o que a Mãe necessita, a Pfim de que não haja medo de errar, nem aflição, nem motivo de espécie alguma.
Para isso devemos nos esforçar por esperar e ouvir o que a Bela Senhora pretende e não fazermos coisas da 
nossa mente, pois neste estado não há meditação e não pode ser algo divino, porque essa base é 
fragmentária, não é coisa que se constrói gradualmente com
o pensamento, com o desejo de realizar, ou com esperança de experimentar algo mais amplo, superior.
Tudo isso é necessário cessar.
É lançada a base da nova fase das visitas da imagem da Bela Senhora com o Yeshua Menino, tendo nas 
costas o símbolo de nossas faltas.
Então, tudo está naturalmente quieto.
Esse estado de quietude em Yeshua é absolutamente essencial, o cérebro é o resultado biológico da 
influência da cultura terrena, de toda a estrutura biológica da sociedade. Quando o cérebro está imóvel em 
Yeshua, porém vazio e não amortecido pelas disciplinas errôneas, pode produzir conceitos que a mente 
pode sem querer operar. 
Mas essa absoluta quietude com relação às visitas de Miryam com seu Filho é um estado que pode produzir 
frutos.
Ela nasceu natural e facilmente no momento da entrada de Antônio Vasconcelos na Basílica, pois, uma vez 
lançada, já existem as visitas sem o Filho e não existe a divisão Mãe com o Filho.
A Bela e Serena Senhora pretende que o início seja processado na Capela Theotókos.

Uriel, Raphael, Gabriel

Yeshua,

abemos que és perfeito como o Pai é perfeito, e sabemos que andas como Miryam anda. Queremos Srecepcionar-te nesta casa, com o carinho que recebemos de tua Mãe.
Nossas faltas fazem sombra ao teu futuro, mas abraçam-no como fonte de obediência ao Pai, portanto, 
acreditamos que o Cristo que habita em teu espírito nos dá forças para recebê-Lo como vindo do Espírito 
do Pai.
Aje em nossa casa, com a força da Mãe que te trouxe aqui.
Aje em nosso espírito, com a força da Mãe que te trouxe aqui.
Aje em nossos alimentos, com a força da Mãe que te trouxe aqui.
Aje em nossa ligação afetiva, com a força da Mãe que te trouxe aqui.
Aje em nossa vontade de fazer o bem, com a força da Mãe que te trouxe aqui.

Amém.

7 de junho de 2016
Raymundo Lopes

entro dos critérios da Pastoral A Mãe leva o Filho, a partir desta data, teremos a imagem do Menino DJesus acompanhando a imagem de Nossa Senhora.
Acreditamos que o intuito de Miryam é levar junto de si o Menino Jesus.
Então, as visitas de Miryam às residências contarão com o Menino Jesus.
Conversem com eles, digam-lhes o que os atormenta ou contem seus sucessos.
Temos certeza que o Céu estará escutando-os e atenderá o necessário.

Temos uma novidade



aquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, Nporque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres que se 
realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito 

penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem! Eu vos digo: no dia do julgamento, Tiro e Sidônia 
serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum! Acaso serás erguida até o céu? Não! Serás jogada no 
inferno! Porque, se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até 
hoje! Eu, porém, vos digo: no dia do Juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós!”.

qui, Jesus faz referência a seis cidades; no entanto, destas, visitou apenas três, Corazim, Betsaida e ACafarnaum, onde fez muitos milagres. Ainda assim elas não se converteram, não acreditaram no Cristo, ali, no 
meio delas. Se Jesus tivesse visitado Tiro e Sidônia e lá feito os milagres que nelas se realizaram, estas teriam 

se convertido. E se em Sodoma, que já havia sido destruída por seus pecados, tivessem sido realizados tais milagres, 
ela teria permanecido até aqueles dias. Portanto, não é propriamente o milagre que converte, mas a fé.
Tiro e Sidônia foram duas cidades do Antigo Testamento que caíram por falta de fé, por não acreditarem nas palavras 
dos profetas. Por isso a advertência de Jesus, quando disse: "Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em 
Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam convertido...
Mas Eu vos digo: O Dia do Juízo será mais tolerável para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso 
te elevarás até o Céu? Antes, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que 
em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje..." Cafarnaum estava sendo devorada pela luxúria, logo onde Jesus 
esteve e fez milagres.
Existe, portanto, um fio condutor entre as cidades onde se realizaram os milagres e aquelas onde eles não foram feitos. 
Jesus nos dá ideia do que é a fé e o poder destruidor da falta de fé e da luxúria.
Em Nínive aconteceu o contrário, aquela cidade escutou a palavra de Deus, atendeu o Seu pedido e se converteu. Por 
isto foi preservada.
Ninguém pode ser condenado sem conhecimento da culpa. Àquele que muito foi dado, muito será cobrado. O nosso 
coração é um divisor de águas, temos que orar e vigiar, para não sermos cobrados por aquilo que conhecemos e não 
fazemos. A presença de Jesus é o divisor de águas, é pela Sua palavra, pelo Seu testemunho que o homem se salva.
O rigor do julgamento será muito maior para aquele que conhece. Alguém que não conhece Jesus, mas vive no seu 
mundo particular, terá menor rigor no julgamento. Seremos, pois, cobrados pelo conhecimento que temos das coisas 
de Deus e pela forma que o vivenciamos.
O ponto central de toda esta explicação é o Reino de Deus. Este é uma semente que, dependendo do lugar onde cai, 
pode frutificar ou morrer. O Reino de Deus nos vem sem estar condicionado ao milagre. A vida é um grande vestibular: 
podemos passar por essa prova, porque o Céu aproveita o que de bom fazemos e está sempre a nos dar oportunidade. Se 
passarmos nessa prova, seremos bem-aventurados; caso contrário, seremos mal-aventurados. É a lei de Deus. 
Devemos, pois, abrir o nosso coração a uma conversão sincera, sem esperarmos por milagres, para que não ressoe em 
nós aquela advertência: "Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, Corazim!..."
Passados dois milênios daqueles ensinamentos, vemo-nos hoje mergulhados numa Sodoma, numa Tiro e Sidônia, 
atolados na luxúria e na falta de fé. Precisamos mover nosso coração em direção a Deus e depois pedir o milagre. Mas 
costumamos fazer exatamente o inverso: pedimos primeiro o milagre, para depois movermos o coração. Se não 
recebemos o milagre, continuamos com o coração fechado. A profundeza do Reino de Deus está nesta semente. Ele 
está onde ela brotar. E onde brotará? No terreno fértil? No meio dos espinhos? No terreno pedregoso? Ela será 
pisada?...
Aprendemos que ela brotará naquele coração que tiver a fertilidade necessária, é aí mesmo! Caso contrário, acontecerá 
conforme Jesus disse a Cafarnaum: "Antes, até o inferno descerás."
Ou movemos nosso coração em direção à fé, à Palavra de Deus, ou não alcançaremos o Seu Reino. Esta é a hora de 
nossa grande prova, passamos por ela agora ou nunca.
O caminho da fé é a vivência da fé. O maior ensinamento que podemos dar da fé é o nosso próprio testemunho de fé. Se 
não agirmos assim, espalharemos em nosso meio Tiro, Sidônia,
Cafarnaum...

(Evangelho explicado por Raymundo Lopes, extraído do livro "Código Jesus", p.137-138)

Censura às Cidades Impenitentes (Mt 11,20-24)

Comentário do Evangelho
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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 12 de julho de 2016. 

Meus filhos! 
Jesus disse àqueles que desejaram segui-lo: “Tome 
cada um a sua cruz, antes de iniciar esta empreitada”. 
Isto quer dizer que, no ato de seguir Jesus, 
encontraremos inevitavelmente, neste caminho, 
momentos difíceis no cumprimento da palavra 
empenhada.
A maioria de vocês deseja seguir Jesus, mas não quer 
admitir a cruz nesse contexto, e então, quando se inicia 
o sofrimento e a humilhação, simplesmente cancelam 
esse compromisso.
Meus filhos, comportando-se dessa forma, estarão 
ignorando aquilo que Ele nos disse, que seríamos 
perseguidos.
A maior prova do amor de Jesus para conosco foi a cruz, 
e para nós a maior prova de amor para com Ele é fazer a 
Sua vontade, mesmo que, freqüentemente, o resultado 
dessa escolha seja a cruz.
Aquele que deseja construir algo em Cristo, elabore 
antes um orçamento. Caso contrário, poderá ver 
frustrado seu projeto de vida, pois somente obterá êxito 
se, numa opção sincera e calculada, segui-lo sem 
restrições.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.181)

Tome cada um a sua cruz
Terça-feira, 12 de setembro de 1995
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enhor Jesus, vós que tanto já nos destes, dai-me uma Scoisa 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

Costumo, antes se sair de casa,
 rezar desta maneira

No dia 11/07/2016, Antônio Ageu
recebeu a 1ª visita da Imagem de

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus


