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Ano V – Nº 241 – 06 de Setembro de 2016

Ela me disse:
– Está na sua lembrança o meu caro José?
– Estou pensando na Senhora, como deve ter sido difícil sua vida com José!
– Não foi, não! José era doce e muito carinhoso, eu sempre o amei, era o 
protetor de Yeshua.
Gostaria de escrever algumas lembranças de José?
– Gostaria!
– Então vou lembrar-lhe das mãos dele, me é permitido?
– Se a Senhora falar devagar, posso escrever. Isso é possível?
– Claro que é! Vou falar devagar e você pode escrever! Isso é possível!
– É, vamos escrever?!
Ela falou sobre as mãos de José e eu,
com certa dificuldade, escrevi, depois
olhei para trás e não a vi mais.
 

Belo Horizonte 19 de março de 2014

Estava ao computador,
quando olhei para trás vi Miryam me olhando.
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s mãos de José eram duas vezes mais longas do que a minha e cinquenta por cento mais largas. Seus dedos Anão afinavam, eram longos e quadrados, entrelaçados por finas veias em toda a extensão.
As unhas apresentavam meias-luas claramente definidas e extremamente brancas. 
Ele tinha grande orgulho de mantê-las sempre limpas.
 As mãos de meu José transmitiam sensação de firmeza e calor, nunca de frieza ou umidade. E em seus últimos 
dias, quando as apertou em torno de uma de minhas mãos, fechei os olhos e concentrei-me para memorizar o 
sentimento. 
Será que me lembrei de lhe dizer que achava belas suas grandes mãos? 
Será que algum dia lhe expliquei que através do aperto de mãos, no templo, eu sentia a pura e sincera expressão 
do seu amor?
Aquelas mãos deram em nosso Yeshua, recém-nascido, o primeiro banho.
Elas cortaram-lhe o cabelo e enxugaram-no após o banho.
Aquelas mãos não eram ásperas ou macias, eram as mãos de um marceneiro, traçaram formas no ar quando 
trabalhava. Aquelas mãos reformaram móveis, também cortaram e reaproveitaram os lados de uma antiga 
cadeira.
 Aquelas mãos procuravam as minhas ao longo dos meses. Elas apertaram as minhas mãos nos mais profundos e 
sombrios momentos, quando sussurrava: 
“Gostaria de saber como é morrer, gostaria de saber se é doloroso.”
 Aquelas mãos se agitaram numa confusão inconsciente, quando ele falou com Deus:

 
“Deus, não posso erguer as pernas, não posso mover os braços,

às vezes sinto calor, às vezes frio.”

 Eu perguntei: “Deus está ajudando-o?”
 Não houve resposta, somente o silêncio, quando o movimento cessou.
“Ficarei bem, disse-lhe, nós vamos ficar bem, acho que você deve segurar as mãos de Deus e deixar que Ele o 
conduza.”
Bem cedo, pela manhã, com ansiedade, aparei e limpei suas unhas; não houve movimento, reconhecimento, 
nem resposta, quando então lhe cruzei as mãos sobre o peito.
Uma hora depois não havia mais nada que eu pudesse fazer, senão fechar seus grandes olhos e deixar minhas 
mãos sobre as dele pela última vez.
 Por meses, meu luto congelara como uma presença que não desaparecia.
Então abri a gaveta da cômoda de José e procurei um dos limpos e bem arrumados lenços. Eu gostaria de usá-los 
agora. O que encontrei foi um pacote de lenços. Fiquei confusa, as lágrimas correram e fechei os olhos para 
tentar lembrar-me do aperto das mãos de José.
Minha tristeza trouxe-mo à mente, quando Yeshua partiu.
Ele dera-me um beijo de despedida e depois, impulsivamente, tomara minha mão nas suas.
 
Foi como se, mais uma vez, as longas e graciosas mãos de José apertassem as minhas.
 
Miryam 

José



Escolha dos Apóstolos e Sua Missão (Lc 6,12-19)
 

aqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus Ndiscípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu 
irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; Judas, 

filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali 
estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. 
Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram 
curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos.

Comentário do Evangelho
aqueles dias, Jesus foi à montanha para orar, e passou Na noite inteira em oração a Deus. Depois que 

amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles 

escolheu doze, aos quais deu o nome de apóstolos.
"Chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar 
os espíritos imundos e de curar toda a sorte de males e 
enfermidades."
Este discurso de Jesus é narrado por três evangelistas, exceto 
João. Ele foi dito em Cafarnaum. Perto de um poço, Jesus 
sentou-se numa pedra à sombra de uma árvore, com os 
discípulos à Sua volta. Era o momento propício para passar-
lhes um "ecocardiograma", podemos assim dizer, de seus 
corações com a Igreja.
A lista dos apóstolos existe em quatro formas diferentes (Mt 
10,2-5; Mc 3,13-19; Lc 6,12-16; At 1,12-14). O primeiro nome 
é o mesmo em todas elas: Simão, a quem Jesus impôs o nome 
de Pedro. Judas Iscariotes, o traidor, figura sempre em último 
lugar. Mateus começa relacionando dois irmãos: Pedro e 
André. Em seguida, cita Tiago e João seu irmão, filhos de 
Zebedeu. Depois: Filipe e Bartolomeu (Natanael); Tomé e 
Mateus, o publicano (cobrador de impostos); Tiago, o filho de 
Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes.
Jesus dá aos apóstolos "autoridade de expulsar demônios e de 
curar toda a sorte de males e enfermidades", inclusive ao 
traidor que, como os demais, recebeu a missão de evangelizar.
Este discurso de Jesus nos mostra o que é o palpitar do coração 
da Igreja. É a Igreja humana que tem no seu centro a Igreja 
divina, representada por João. Jesus teve o cuidado de 
enumerar os apóstolos, começando com Simão (Pedro), que 
representa a Igreja humana. Mas no centro do coração da Igreja 
humana pulsa o coração da Igreja divina.
O discurso de Jesus é como um ecocardiograma da Igreja. Ele 
nos mostra o coração da Igreja. É aquilo que o nosso coração 
fala. Nosso coração ama, duvida, nega, trai, às vezes entra em 
lugares que não deve.
Jesus nomeou Samaria que, naquela época, era algo fora do 
contexto. Nosso coração nunca está em paz. Ele sempre vem 
para nos dar a espada, sempre pergunta, nunca responde. 
Este coração nos mostra como agir: "Eu não vim trazer a paz, e 
sim a espada". Quer dizer, este coração que sempre pergunta, 
questiona, criando divisões nele mesmo, está sempre batendo 
de forma diferente. Hoje, vendo a Igreja de Cristo no mundo 
inteiro, entendemos um pouco esse discurso. A divisão na 
Igreja, a quantidade de seitas cristãs, diversidade de opiniões, 
de posições dentro da própria Igreja. É o palpitar desse coração.
Jesus, ao enviar os Apóstolos, recomendando-lhes: "Ao 
entrardes em uma casa, saudai-a. E, se for digna, desça a vossa 
paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz.", nos 
mostra toda a coluna desse discurso. A casa é o nosso coração. 
Quando se aproxima de coração para coração, deseja-se a paz. 

A paz da imagem e semelhança de Deus, que nos foi dada de 
graça e de graça devemos passá-la para frente. Agora, se o 
outro coração não está receptivo, a paz não se perde, porque a 
imagem de Deus não se perde, ela volta para nós.
A grande mensagem de Jesus aos nossos corações foi esta: 
"…proclamai que o Reino dos Céus está próximo". O Reino 
dos Céus é a misericórdia de Deus em nos criar e chamar ao Seu 
convívio. Não há coisa mais próxima de nós que este Reino. Se 
não aprendermos a expulsar nossos demônios, não vamos 
encontrar o Reino de Deus, o palpitar desse coração.
O coração é egoísta; bate para si próprio; não consegue dividir, 
desarmoniza-se com as coisas. A desarmonia de nora com 
sogra, de pai com filho, é a batida de um coração que sempre 
pergunta. E Jesus, nesse discurso, quer nos dizer que ali, 
naquela Igreja onde havia uma fagulha divina e duas traições, é 
o bater do coração de Sua Igreja em todos os séculos.
O cerne da questão é o que dialogamos com o coração das 
pessoas; o que entendemos como Reino de Deus perto de nós. 
Ele realmente está próximo e não vai acontecer depois. A 
resposta a esta questão, nós a temos quando Jesus diz a Pilatos: 
"Meu reino não é deste mundo...". Quer dizer, o meu coração 
não é deste mundo, se fosse assim o Pai mandaria os anjos do 
Céu pelejar para me salvar. Isto porque nem o Pai, por Sua 
própria vontade, interfere naquilo que temos dentro do 
coração: o livre-arbítrio. É um coração que manda em si 
próprio.
Este discurso disseca o coração da Igreja. Por isso Ele não 
retira Judas. Estes foram aqueles que o Mestre escolheu para 
evangelizar. Judas também. São estes joios que há no meio da 
gente, joios que Jesus mesmo disse para não arrancar, deixar 
crescer, para que o trigo, também, não seja cortado. É 
necessário que este coração da Igreja caminhe junto a outros 
corações, a outras ideias, questionamentos, porque somente 
assim conseguiremos discernir entre o trigo e o joio, evitando 
assim que sejam confundidos.
Naquele momento, em Cafarnaum, Jesus achou de dizer que 
todos nós somos o coração da Igreja. Nós que perguntamos, 
mas não respondemos, brigamos, dividimos, negamos, 
perdoamos; nós que caminhamos em águas de difícil 
navegação. Nós que pulsamos de certa forma, que criamos 
situação de união ou divisão. É este o coração da Igreja de 
Jesus, tendo no cerne a Igreja divina. João está ali. João não 
falou sobre isto, porque sabia o seu lugar.
Se não conseguirmos exorcizar os nossos demônios, se não 
formos auto-exorcistas por competência, se não buscarmos o 
entendimento de como Cristo era inteligente, não vamos 
encontrar o Reino de Deus.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes,
extraído do livro “Código Jesus”, p. 74-76)
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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 06 de setembro de 2016. 
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No dia 05/09/2016, Maria José
recebeu a 9ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus queridos filhos!
Nos tempos atuais, a pressa tem sido um estado de espírito 
permanente na vida de vocês. Quando os percebo agitados, 
poucos minutos em oração são suficientes para que a mente 
de vocês seja invadida por uma avalanche de pensamentos 
inúteis, levando-os à dispersão. Bastam cinco minutos de 
recolhimento, para que a distração interrompa a conversa 
com Deus. Por causa disto, a resposta Divina a nosso apelo é 
também interrompida.
Filhos amados, quem reza bem não está perdendo tempo. O 
trabalho renderá melhor, depois de uma conversa com Deus, 
sem pressa e sem distração. 
O Senhor da vida e de nossos dias dará Sua resposta. 
Eu lhes afirmo que o ponto de fusão entre o homem e Deus, 
entre o finito e o infinito, é a oração. É através da oração que 
devemos oferecer ao Pai a nossa vontade, para que Ele nos 
apresente a dele. A vontade do Pai Celeste, na maioria das 
vezes, não é a nossa, porque ela é produto do amor, um amor 
impossível de ser compreendido pela razão.
Jesus diz que não é o que clama: “Senhor, Senhor!”, que 
entra no Reino do Céu, mas quem faz a vontade do Pai. 
Então, Eu chamo a atenção de todos que desejarem ir atrás 
de Jesus: que tomem a sua cruz e sigam-no.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.135)

Comentário: Nossa Senhora tem insistido na prática da oração. Ela insiste 
em dizer que a conversa sincera com Deus resultará em uma resposta. 
Essa resposta se dará mediante a nossa disposição em colocarmos diante 
do Pai a nossa vontade, para que Ele nos apresente a dele. Ela reproduz 
uma frase do Evangelho (Mt 16, 24) sobre a exterioridade da oração, 
quando clamamos: “Senhor, Senhor!”. Temos que seguir renunciando às 
futilidades e coisas inúteis.

O trabalho renderá melhor, depois 
de uma grande conversa com Deus

Terça-feira, 29 de novembro de 1994

enhor Deus, soberania absoluta do Universo, nossa Sinsignificância necessita de Tua divina atenção, 
nesta hora em que invocamos Teu santo Nome.

Tua onisciência tudo sabe, e toda nossa trajetória está 
definida em Tua sabedoria, mas deixaste-nos perceber, 
através de Teus profetas e mensageiros, que se 
colocarmos nosso espírito, que é Tua imagem e 
semelhança, em consonância com Tua divina vontade, 
tudo pode ser modificado.
Necessitamos que, se for de Tua divina vontade, 
modifiques o curso da história da Igreja Católica, 
instituída por Teu Filho Unigênito. Ventos contrários 
ameaçam a soberania do Evangelho, e Pedro, 
representado pelo Papa, que se encontra flutuando nas 
águas tempestuosas deste final dos tempos, prestes a 
submergir, necessita do braço forte de Jesus. Nosso 
pedido, aqui formulado, já tinha sido expresso por Teu 
Divino Filho, quando declarou que as portas do Inferno 
não prevalecerão contra o catolicismo e, quando dá a mão 
a Pedro, evitando que se afogue por falta de fé, profetiza 
em Teu santo Nome que a salvação é possível, bastando 
que tenhamos fé em Tua presença. Faz agora valer Tua 
soberania absoluta, afastando do seio do catolicismo a 
mancha negra da incredulidade nos dogmas inspirados 
por Teu Santo Espírito. Livra o Vaticano da ameaça do 
afogamento apóstata, e que o Papa entenda os sinais dos 
tempos e tenha coragem de anunciar o retorno de Jesus.
E Tu, Senhor, que tudo sabes e governas, sabes que nosso 
desejo vem do fundo do coração. Não desejamos nada 
senão a glória de Teu santo Nome na terra e, se necessário 
for, usa-nos como testemunhas de que Teu poder está 
acima de qualquer ato que possa manchar o projeto 
católico, neste final dos tempos.
Amém. 

Raymundo Lopes


