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Ano V – Nº 242 – 13 de Setembro de 2016

sta é a primeira verdade a ser Ecompreendida. Não espere dos outros 
o que você pode fazer sozinho.

Pôr uma máquina em movimento é mais 
difícil, porque tem que pôr em movimento um 
material inerte e pesado. Depende da livre 
vontade de cada um.
Esta é a condição primeira e indispensável 
para toda obra a ser realizada. 
O início de cada empreendimento pequeno ou 
grande é ação pessoal, ato de vontade que 
contém energia vital, como a que está na 
semente.
Quem espera que os outros providenciem as 
coisas que deve fazer sozinho, vive na apatia e 
na preguiça.
Devemos ser os primeiros a agir. Então, é 
certo que o resto virá, num segundo momento, 
para completar o que não soubermos ou não 
pudermos fazer sozinhos. 
Devemos fazer o possível e com os meios de 
que dispomos o que podemos fazer, até onde 
podemos chegar.
Os meios de que dispomos são os que devem 
ser utilizados, sem sonharmos com o que não 
temos.

Quem quer vai, quem não quer manda, diz 
um antigo provérbio. 

Raymundo Lopes

 Descubra a ajuda em você mesmo
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O poder de Deus
urante os anos da minha busca espiritual, Dtive a sorte de ver coisas maravilhosas e 
d e  a s s i s t i r  a  f e n ô m e n o s  q u e 

transcendiam todas as leis físicas, pois obedeciam 
a leis de Deus que a humanidade ignora.
  
Assisti a numerosos fatos, que também 
aconteceram comigo, não explicáveis de outra a 
não ser com a intervenção de anjos protetores 
invisíveis, que agiam de acordo com leis por nós 
ignoradas.

Desta forma vi as várias fases de formação de 
objetos enquanto se plasmavam nas mãos de 
pessoas, que no momento se tornaram luminosos 
e que lançavam centelhas. Vi as várias fases da 
formação de uma maçã, onde jamais haviam 
estado antes e proveniente quem sabe de onde, 
d e s m a t e r i a l i z a d a  p r i m e i r o  e  d e p o i s 
rematerializada.

Sei que a maçã serve para desconcentrar alguns, 
mas deixa outros indiferentes ou céticos.

Apenas a experiência pessoal é decisiva e até 
mesmo esta, não está para todos, mas só para 
quem tem a abertura de espírito.
De fato há os que, depois de os terem visto, 
atribuem os fenômenos a fatos humanos.
Participar da grande obra de Deus é a tarefa de 
nossos anjos. Da mesma forma, nossos 
antepassados teriam considerado prodígios se 
vissem passar um avião ou se vissem um 
automóvel correr pelas ruas, quando nada se 
conhecia sobre motores.

Deus tem um poder de ação sobre os agregados 
dos átomos da matéria.
A transformação desses agregados deve ser para 
Ele tão fácil como é para nós utilizar os objetos de 
nosso uso comum.

Bradamos impropriamente que se trata de um 
prodígio. 

E o é para nós, que não conhecemos as leis com as 
quais Deus opera. 

Raymundo Lopes
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Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo (Lc 7,11-17)

Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. 
Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único; e sua mãe era viúva. Grande multidão 

da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: “Não chores!” Aproximou-se, 
tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então, Jesus disse: “Jovem, eu te ordeno, levanta-te!” O que estava 
morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a 
Deus, dizendo: “Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo”. E a notícia do fato espalhou-se 
pela Judeia inteira e por toda a redondeza.

esus era altamente sensível ao sofrimento humano. Não lhe passava despercebida nenhuma situação de Jdor e angústia. Sua sensibilidade era ainda mais aguçada quando se tratava de pessoa cuja condição social 
a tornava vulnerável, vítima da exploração e da marginalização. 
Todo o seu ministério foi pontilhado de experiências de compaixão. O episódio às portas da cidadezinha de 
Naim é um bom exemplo disto. Aí ele se deparou com uma cena dramática: o enterro do filho único de uma 
viúva. A situação daquela mulher era de total desamparo: viúva e sem outro filho para ampará-la. Via-se 
abandonada à própria sorte. Seu futuro, pois, era incerto. 
Sem esperar ser solicitado, Jesus tomou a iniciativa de devolver a esperança ao coração daquela mulher, pois 
teve compaixão dela. Não se limitou, porém, a simples palavras de consolação. Ressuscitou-lhe o filho que 
era levado para a sepultura. 
Assim, ela, bem como seu filho, passaram por um processo de revivificação. Marcada pela morte do esposo e 
do filho único, ela já não tinha, sem dúvida, mais motivos para viver. Sua vida teria sido uma contínua espera 
da morte. O gesto misericordioso de Jesus reacendeu-lhe a chama da vida. Valia a pena continuar viver!

enhor bom Deus, força insuperável criadora do infinito, minha alma tem necessidade de vivenciar Tua presença Sna terra, porque sinto-me fraco(a) e sem força para entender Teus desígnios. Teus Anjos, desde o meu 
nascimento, me rodeiam e se esforçam para que eu entenda, cada vez mais, que Tua vontade criadora deseja me 

ver feliz. Agora eu desejo, do fundo do meu coração, que esse contato se realize plenamente. Estou com minha alma 
prostrada a Teus pés santíssimos, com a cabeça baixa e totalmente entregue à Tua vigilância paterna. Faz, Senhor, com 
que Tua força me envolva, através de Teus Anjos, e me forneça proteção contra as ciladas do demônio. Que o perfume 
das criaturas, criadas segundo a Tua vontade e fiéis a Teu amor, possa desvanecer por completo o inóspito caminho em 
que me encontro. Senhor, minha alma deseja ser transformada em instrumento de Tua presença; e sei que através dos 
Anjos que me rodeiam dia e noite isto pode ser realizado. Amor que se fez carne um dia no seio virginal de Maria, meu 
coração se acha pronto para ser totalmente invadido, através dos Teus Anjos, pela força de Teu Espírito, para que sejam 
dissipadas todas as dúvidas; seja dissipado todo o desentendimento; seja dissipado todo o desamor; sejam 
desmoronadas as colunas do ódio, da inveja e da desavença. Senhor, que Teus Anjos me assistam e me transformem 
numa alma limpa, para entender e fazer Tua vontade na terra. Amém.

Aos Anjos do Senhor

Oração



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 13 de setembro de 2016. 
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No dia 12/09/2016, Marcos Carvalho
recebeu a 10ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus filhos queridos!
Deve existir tempo para tudo, e tempo para 
reverenciarmos as coisas do Céu é imprescindível que 
exista.
A vida agitada leva vocês a se esquecerem desses 
momentos de conversa com o Senhor e, por causa 
disso, quantas coisas se perdem.
Uma família que não acha tempo para o diálogo com o 
Céu, pelo menos uma vez por semana, será uma família 
desagregada desse convívio e, portanto, sujeita a toda 
sorte de problemas.
Um pai e uma mãe que se deixam levar somente pelo 
burburinho terreno, não escutarão e nem permitirão a 
seus filhos que escutem os murmúrios do Santo 
Espírito de Deus, para direcionar suas vidas.
O país que não reverencia publicamente o Senhor, em 
dias especialmente designados para tal, não terá em seu 
governo homens com ouvidos atentos a Deus, nos 
momentos difíceis e confusos.
Eu peço a vocês, com veemência: dêem atenção às 
coisas do Céu, pelo menos uma vez por semana, para 
que Deus possa tomar lugar de destaque em seus 
corações, todos os dias de suas vidas.
Obrigada por terem atendido ao Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.109)

Comentário: Nossa Senhora, desta vez, nos lembra da obrigação de 
observarmos e mantermos o diálogo com Deus. Ela nos pede para 
doarmos a Deus pelo menos um dia da semana, para que Ele nos conceda 
a graça de Sua presença, todos os dias de nossa vida.

Guardar o Dia do Senhor
Terça-feira, 28 de junho de 1994

stava rezando na capela do convento de São EFrancisco, em Cabo Frio, quando escutei Jesus me 
dizer:

– Repita o que estou falando.
– Pois não, Senhor Jesus.
Depois de ter rezado com Ele a oração abaixo, perguntei:
– Posso escrevê-la, Senhor Jesus?
– Escreva então. Fará bem a você e a todos.
– Ajuda-me, porque já esqueci tudo!
– Escreva, porque não esqueceu.
Comecei a escrever, e as palavras iam brotando em minha 
mente, com incrível facilidade.

Senhor meu Deus, criaste o infinito e nos criaste com o 
privilégio do sopro provindo do Teu Espírito, para 
podermos reconhecer-Te em tudo que nos rodeia. 
Quiseste que, através da celestial harmonia da criação, 
ouvíssemos a Tua voz. Do zumbir dos insetos à música das 
estrelas, nos chega aos ouvidos a melodia do universo, 
que nada mais é que o eco do Teu divino “faça- se”. Deste-
nos, depois de tudo isto, a liberdade de escolha, para que 
possamos, com consciência, discernir se queremos ver-Te 
e escutar-Te da forma como Te humanizas ante nossos 
olhos. Queres nos dar o prêmio da eternidade, 
mostrando-Te como o Divino Artífice Universal, através 
de Tuas obras. Ensinastenos, enfim, que pelos frutos se 
conhece a árvore. Então, basta-nos olhar para o alto, 
para constatarmos a Tua infinita grandeza. Amém.

Faça-se
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