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Ano V – Nº 239 – 23 de Agosto de 2016

Se a nota dissesse:
Uma nota não faz melodia,
Não existiriam sinfonias.
 
Se a palavra dissesse:
Uma palavra não faz uma página,
Não existiriam os livros.
 
Se a pedra dissesse:
Uma pedra não faz uma parede,
Não existiriam casas.
 
Se a gota d'água dissesse:
Uma gota não pode fazer um rio,
Não existiriam os oceanos.
 
Se o grão de trigo dissesse:
Um grão não é uma espiga,
Não existiriam as colheitas.
 
Se o homem dissesse:
Um gesto de amor não basta,
Não existiriam nem a justiça, nem a paz, 
nem a dignidade,
Nem a felicidade na face da terra.
 
Como a sinfonia tem necessidade da nota,
Como o livro tem necessidade da palavra,
Como o oceano tem necessidade da gota,
Como a colheita tem necessidade do grão,
Assim a humanidade necessita de ti, ó 
Miryam.
Ali, onde estás com Yeshua, único e 
insubstituível.

Raymundo Lopes

Insubstituível
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esejo uma Igreja feliz com o rosto de Miryam, que Dcompreenda, acompanhe, acaricie.

Sonho também conosco nesta Igreja, acredito nela, inovo-a 
com liberdade.
O humanismo cristão, a que somos chamados a viver, afirma 
radicalmente a dignidade de cada pessoa, como Yeshua que 
estabelece entre todos os seres humanos uma fraternidade 
fundamental, ensina a compreender o trabalho, a habitar a 
criação como casa comum, fornece razões para a alegria e o 
humorismo, também no meio de uma vida muitas vezes 
deveras dura.
 
Apesar de não competir a mim dizer como realizar hoje este 
programa, permiti-me só que vos deixe uma indicação para 
os próximos anos: em cada comunidade, paróquia e 
instituição, em cada diocese e circunscrição, em cada região, 
procurai a verdade de modo sinodal a um aprofundamento 
da Evangelii Gaudium, a fim de haurir dela critérios práticos 
às suas disposições, especialmente sobre a verdade dos 
evangelhos, prioridades que estão sendo indicadas por mim.
 
Estou convicto da vossa capacidade de pôr em movimento 
criativo a verdade, para concretizar a verdade.
Estou certo disso, porque sois uma Igreja adulta, 
antiquíssima na fé, sólida nas raízes e ampla nos frutos.
Por isso sede criativos ao exprimir Yeshua, que os vossos 
antepassados a  Pedro expressaram de maneira 
incomparável.
 
Acreditai no gênio da fé sem rebuscamento, que não é 
patrimônio de papas, bispos e nem cardeais, e nem de uma 
elite, mas do povo deste país extraordinário.
Confio-vos a Miryam, que aqui no Brasil é venerada como 
Santíssima.
 
Na Capela Magnificat, onde sempre estou com os anjos 
Gabriel, Uriel e Raphael, falam dizendo Ecce Ancilla 
Domini.
Nestas palavras estamos todos nós.
Que a Igreja no Brasil as pronuncie com Miryam.
 

Raymundo Lopes

Aprecio uma Igreja cristã inquieta,
cada vez mais próxima da verdade.
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uando eu era menino, na fazenda, costumava Qimaginar que em certa altura do futuro havia um 
momento mágico em que se ficava adulto e se 

passava a saber tudo.

Desse ponto em diante a vida seria fácil, não haveria 
mais dúvida, não haveria incertezas, em qualquer 
situação a pessoa saberia exatamente o que fazer.
Muitos anos se passaram e a única coisa que realmente 
descobri foi que o momento de certeza absoluta não 
chega nunca. À procura das respostas, tive o prazer de 
conhecer Miryam e de ouvir alguns de seus incisivos 
conceitos.

Uma vez, por exemplo, disse-me: "Há um demônio do 
lado negativo de cada questão.".
Era a sua maneira de dizer que cada um de nós é 
diferente e que ninguém pode ter sempre razão ou saber 
sempre todas as respostas.

Outro de seus conceitos era: "A característica de todo 
ser humano culto é a capacidade de fazer uma 
suposição racional com base em informações 
insuficientes.".

Podemos deduzir daí que, muitas vezes, quando uma 
pessoa se vê na necessidade de tomar uma decisão, lhe 
é impossível preencher todas as certezas. Ninguém 
pode estar seguro de possuir todos os dados. E, assim, 
para decidir precisamos adivinhar.

E é nesse ponto que entra em ação a cultura, pois a 
verdadeira cultura vai muito além de conhecimentos e 
salas de aula.
A cultura significa também experiência, fé, coragem e 
compreensão e, acima de tudo, a capacidade de pensar e 
agir.
São qualidades que traduzem o conhecimento morto 
em sabedoria viva e fazem dar certo as nossas 
suposições. 

Raymundo Lopes

Cultura
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Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam 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-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio______ do dia 23 de agosto de 2016. 

stas Mensagens semanais foram recebidas por Raymundo Lopes nas madrugadas das terças-feiras, normalmente Eentre meia-noite e uma hora. Quis a Mãe de Deus transmiti-las no recolhimento da noite, longe do burburinho do 
dia-a-dia, que tanto nos confunde e dispersa nossos corações.

A doce e serena Senhora chegava precedida de uma suave melodia, que parecia cantada por um coro angélico. Raymundo 
a esperava quase sempre acompanhado, ora de sua esposa, ora de padres ou missionários. Ela falava e ele escrevia.
No primeiro ano Nossa Senhora ditou-as, quase todas, em cinco pequenos blocos, nos intervalos dos quais fazia uma 
breve pausa, como a sugerir sua leitura durante a reza do Terço.
E assim fez Raymundo ao rezá-los na Basílica de Lourdes, em Belo Horizonte, às 17 horas do mesmo dia em que as 
recebia.

Pela soberana vontade de Deus, o mundo foi criado
Terça-feira, 22 de agosto de 1995

eus filhos amados! Pela soberana vontade de Deus, o mundo foi criado. Por essa mesma soberana vontade e Mmotivado pelo amor, Ele enviou a este mundo, corroído pelo pecado, Seu único Filho. Jesus por isso habitou na 
terra para fazer a vontade do Pai e dar testemunho desse amor.

Eis a razão por que ensino a vocês se deixarem levar pelo diálogo com o Espírito de Deus, através da oração. Orando, 
compreenderão ser a vontade do Pai soberana, e o amor, o reflexo de Sua presença na pessoa de Jesus.
Elevem comigo o espírito de encontro a Deus:
Meu Pai, que habitas o infinito, minha escuridão de espírito necessita da luz de Tua misericórdia, para achar o caminho 
que me conduzirá à Tua morada celeste. Faz-me tranqüilo como o regato de água cristalina, que corre refletindo Tua 
criação. Extasia meu intelecto com a Tua presença, para que todos percebam em mim a Tua grandeza e reconheçam, por 
isso, minha pequenez, diante de Tua sabedoria. Deixa-me entregue ao sabor da Tua vontade, para transformar minha 
existência num reflexo do amor e da confiança que nos dás, por seres nosso Pai que está no Céu. Senhor da Criação, forja 
na minha alma a Tua imagem e semelhança, pois desejo participar contigo da bem-aventurança, ao reconhecer-me como 
parte do Paraíso. Estende Tua santíssima mão até mim e tira-me da lama da iniqüidade, porque desejo amar-Te e adorar-
Te sobre todas as coisas. Amém. 
Meus filhos, lembrem-se que Deus é amor, e somente através do amor será possível tê-lo no coração.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

Comentário:  A Virgem continua incansável, ensinando-nos a rezar. Isto é, a elevar nosso espírito a Deus, num diálogo constante, 
alicerçado no amor. Teólogos e doutores da Igreja, vejam a profunda simplicidade da Mãe Santíssima. Imperturbável diante da nossa 
incredulidade acerca de suas mensagens, Ela continua seu trabalho de amor para com a humanidade, com o único intuito de nos trazer Jesus. 
Nada revela de novo, nada muda no Evangelho, não traz novidades. Apenas adverte que estamos nos esquecendo da linguagem da 
interioridade.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.178)

Mensagens de Nossa Senhora 
 fevereiro de 1993 a fevereiro de 1997

Mensagens de Nossa Senhora 
fevereiro de 1993 a fevereiro de 1997

<asd>


