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Ano V – Nº 243 – 20 de Setembro de 2016

Uma vida feliz

onheço pessoas que semanalmente dispensam uma hora para ouvir reclamações contra a sua paróquia. Eu Ctambém doo horas semelhantes, mas chamo-as lamúrias eclesiásticas, e procuro ajudar as pessoas que me 
trazem também os seus problemas particulares.

Pela manhã de toda terça-feira, passam por minha casa na Vila Del Rey quatro ou cinco pessoas aflitas, e procuro 
ajudá-las.
Algumas entram arrastando os pés, desanimadas; outras, irritadas, desabafam expondo suas dificuldades com sua 
paróquia.
Escuto-as com interesse, dou-lhes conselhos, faço o que me é possível a fim de endireitar as coisas. Agrada-me pensar 
que quase todas saem com o passo mais firme e a fisionomia mais desanuviada.
Paróquia é um dos problemas mais frequentes. Por ocasião de festa do santo padroeiro, em meio às barraquinhas, tenho 
a honra e o prazer de reconciliar as coisas.
Dar conselhos aos outros não é tarefa que se possa empreender levianamente, por isso há quem me pergunta onde me 
inspiro para dar conselhos e sugerir soluções aos problemas humanos daqueles que me procuram em minha casa. É 
claro que em grande parte encontro minha formação em Miryam; mas recorro também ao que aprendo sobre as pessoas 
nesse poço do que há de melhor na experiência humana.

Raymundo Lopes
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Conheça-se
oucas pessoas se propõem deliberadamente a deixar passar despercebidas a maravilha e a riqueza da vida, mas é Pinsidiosamente fácil que isso aconteça. Um adiamento daqui, um desvio dali, uma retirada hesitante; e eis uma 
vida ressecada por trás de uma muralha de negativas: 

Não, não posso; Não quero; As coisas não acontecem; Eu nunca vou à igreja; Nunca me casarei com um homem que 
tenha obtido sucesso profissional; Nunca mais falarei com Deus.
Conheço uma pessoa brilhante que teve uma vida plena e maravilhosa.
Perguntei-lhe uma vez se ela poderia escolher a lição mais importante que aprendera. 
Ela ficou calada um instante e depois respondeu-me:
"Posso".
É que todas as coisas que imaginam que nunca acontecerão acabam acontecendo.
E todas as coisas que a pessoa imagina que nunca acontecerão, acabam provavelmente fazendo acontecer.
Ela, naturalmente, não queria dizer com isso que não se deve fazer escolhas pró e contra. 
Sem algumas rejeições, sem algumas fronteiras, para dar forma à vida cada pequena decisão se transformaria numa 
crise grave: 
Se se deve ir ou vir, agir ou esperar, falar ou guardar silêncio.
Mas, 'nunca' é outra coisa.
Nunca se aventurar para além das fronteiras e pôr-se à prova em face da experiência?
Nunca ler um livro do qual esteja predisposto a não gostar? 
Nunca viajar de avião porque algumas pessoas morrem em desastre?
Nunca é um ladrão astucioso que empobrece o espírito. Nascemos todos para possibilidades não especificadas, que 
estão à nossa frente esperando-nos.
Entretanto, muitas vezes a simples enunciação de uma coisa se instala como prática e princípio, e as possibilidades se 
restringem e paralisam. 
Dizer: Eu nunca viajarei para o exterior, é um roubo sob as nossas próprias vistas.
Uma amiga, cujo trabalho às vezes a leva a visitar países estrangeiros, costumava passar horas de tédio em quartos de 
hotel durante o seu tempo de folga.
Diz ela: "Não conhecia o idioma".
Era uma mulher sozinha viajando a serviço e não tinha tempo para divertir-se.
Ela tinha construídoseu próprio Muro de Berlim.
Um dia, em Atenas, supondo que ela desejaria visitar a cidade, um empregado do hotel lhe deu um mapa da cidade. 
Nele estavam claramente marcados o hotel e os grandes monumentos históricos.
Minha amiga olhou para o mapa e pensou consigo: 
"Mas este edifício fica apenas a três quadras daqui.Não posso de modo algum me perder e posso voltar a hora que 
quiser."                              
De certo modo, ela nunca voltou. 
O muro tinha sido derrubado e seu mundo particular se ampliou. Ela aprendeu a conhecer não só as cidades 
estrangeiras, como também seu povo.
A vida é um processo de descobrir o que somos e o que podemos vir a ser.
Se você quer conhecer a si mesmo, diga sim à vida.

Raymundo Lopes



Comentário do Evangelho
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Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus! ( )Lucas 8,19-21

aquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da Nmultidão. Então anunciaram a Jesus: “Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver”. Jesus respondeu: 
“Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática”.

 evangelho de hoje é muito polêmico porque Jesus estava falando no meio de uma multidão e, então, falaram Oassim: “a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora te esperando, eles querem falar contigo”. O que eles queriam 
falar com Jesus naquele momento em que Ele estava ocupado com as coisas do Pai, o que teria naquele 

momento de tão importante que deveria interromper uma catequese do Cristo para atender mãe e irmãos, ou outra 
pessoa que fosse? Hoje nós somos interrompidos a todo momento pelas coisas lógicas da nossa vida, nós somos 
interrompidos por afazeres, por problemas. Muitas vezes acontece alguém falar assim: “Olha, você está rezando aí, 
mas tem isso “assim” que pode ser feito”. Na igreja isso ocorre a todo momento, pessoas dando desculpas, uma atrás da 
outra, pessoas impondo condições para poder evangelizar, catequizar. As pessoas esquecem que Jesus está disponível a 
todo momento, de madrugada, a qualquer hora, Ele está disponível para escutar. Jesus, na verdade, nos atende a todo 
momento mas quem somos nós pra falar assim: “Olha Senhor, pare com essa conversa aí porque sua mãe e seus irmãos 
querem falar com você. É como se mãe e irmãos fossem mais importantes do que uma catequese, é como se laços 
familiares fossem maiores do que a palavra de Deus. É isso que Jesus quis dizer.
Então Ele vem com aquela resposta: “Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são 
aqueles que fazem a vontade de Deus”. Jesus não estava se desfazendo da mãe dele não, Ele não estava fazendo caso 
dos primos dele, que na época eram chamados de irmãos. Jesus quis nos mostrar que quando estamos imbuídos da 
palavra de Deus, ou catequizando, ou no exercício de nossa religião, nós não podemos ser interrompidos por 
interrupções banais. Essas interrupções banais são, também, condições que nos impomos, deixando-nos ser 
interrompidos quando, por exemplo, dizemos assim: “Eu só vou à missa se...!” “Eu só vou ser catequista se...!” “Eu só 
vou ajudar o padre se...!” “Eu vou fazer a novena na minha casa se...!” Nós impomos condições. Ele nos ensina, nessa 
passagem, que a palavra de Deus, a nossa catequese familiar, a nossa catequese de vida, ela deve ser primordial, ela 
deve vir em primeiro lugar.
A misericórdia de Deus é justa. Confundimos a misericórdia de Deus com o pensamento de que Ele fará todas as nossas 
vontades, e não é assim. Existe uma coisa entre nós e o Divino que se chama livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós 
quisermos, nós podemos realizar o que nós quisermos, mas Deus também pode.
Clamamos pelo nosso livre-arbítrio mas não queremos que Deus tenha a sua escolha e vontade. Nós não queremos que 
Deus tenha a vontade Dele mesmo. O que vivenciamos hoje é uma constante imposição de condições para Deus, “vou 
ver se eu posso”, “vou ver se a minha agenda está tranquila”,” vou ver se na hora do terço não tem nada para eu fazer”, 
“hoje eu posso assistir missa”, “eu vou se eu puder”, “eu vou se eu tiver tempo”, “não, eu não vou catequizar fulano 
porque não adianta, é evangélico e não vou falar tal e tal coisa”, mas, neste último caso, quem sabe não se pode provocar 
alguma mudança, e seja, esta evangelização, uma vontade de Deus! É importante lembrar que, no momento em que 
realmente não pode, Deus está ali olhando e sabendo o que se pode fazer ou não se pode fazer, Ele sabe julgar os nossos 
corações.
Para entender o Evangelho, precisamos entrar no âmago do Cristo, entender o que Ele queria falar, o que ele quis dizer. 
Quando Jesus afirma que a mãe e os irmãos dele são os que fazem a Sua vontade, Jesus apresenta a situação de que Deus 
também pode condicionar, caso criemos situações para não fazer a vontade Dele. Deus também tem escolhas e vontade.
Assim como os anjos e santos. A própria Virgem Maria também tem seu livre-arbítrio, ela está na Bem-aventurança. O 
sim de Maria ao anjo Gabriel, para permitir o nascimento de Jesus, é produto de seu livre-arbítrio, isso fez resultar a 
salvação. O sim de Maria permitiu, ainda, uma maior santidade em São José.  Quando Jesus afirma “minha mãe (...) 
aquele que faz a vontade de Deus”, ele não se referia estritamente à Virgem Maria, Ele não se referia à genitora, Ele se 
refere àquilo que cria, aquilo que faz que tenhamos vida, aquilo que faz com que nos movimentemos, que tenhamos 
vontade, é neste sentido a mãe. E a Virgem Maria, neste sentido também é Sua mãe. O primeiro respeito pela Virgem 
Maria foi realmente o de Jesus, foi Ele que respeitou a Mãe. Com relação aos irmãos, sabemos que Jesus não teve 
irmãos nascidos da Virgem Maria.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, realizada na Basílica de Lourdes em 20-09-2011)



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 20 de setembro de 2016. 
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No dia 19/09/2016, Maria José Bigois
recebeu a 11ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus filhos! 
Inicia-se o mês de agosto. Com ele, deve-se iniciar um 
sincero e humilde pedido ao Pai, que está no Céu, para 
que dê à Igreja na terra a graça das vocações a Seu 
serviço.
Peçam a Deus, com o coração aberto:
Deus Pai, prostro-me a Teus pés e, com minha alma 
inteiramente absorta em Ti, peço que revitalizes o meu 
espírito com a Tua força, para que o meu pedido possa 
chegar até a Ti. Senhor, o rebanho é grande e são 
poucos os pastores. Não olhes a nossa negligência em 
não ensinar nossos filhos a amar-Te. Cobre-os com 
Tua misericórdia, para que não imitem a nossa 
covardia e se coloquem a Teu serviço. Faze-os santos 
para que, na santidade, possam continuar o sublime 
ofício de nos dar Jesus. Dá-nos, Senhor, sacerdotes 
sinceros, corajosos e limpos do pecado, para levar até 
os confins deste mundo, com dignidade, a palavra do 
Teu Filho, sem distorção. Senhor, dá à Igreja filhos 
aptos a enfrentarem estes tempos, imbuídos da 
necessidade de evangelizar com amor, cumprindo e 
exortando a todos a cumprirem os Teus preceitos. 
Amém.
Filhos queridos, levem ao Pai este pedido, porque 
tempos confusos para a Igreja despontam no horizonte, 
e é imprescindível que ela esteja forte para enfrentá-
los.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.175)

Peçam a Deus com o coração aberto
Terça-feira, 01 de agosto de 

oce e serena Senhora, tuas escolhas refletem as Descolhas do Pai, portanto, são simples, naturais e 
desprovidas do maravilhoso material que tanto 

nos seduz. Escolheste ser banhada pelo sol na Capela 
Magnificat, pela manhã, porque o Pai te fornece todos os 
dias a luminosidade necessária para guiares nossos 
caminhos. Portanto, doce e serena Senhora dos meus 
caminhos, estou banhado nas trevas da insegurança, sê 
meu cajado, que tateia as pedras da minha vida. Estou 
banhado nas trevas da dúvida, sê minha certeza nos 
momentos de fraqueza. Estou banhado nas trevas da 
experiência de estar em falta com o Pai, sê a ponte entre eu 
e o divino que te ilumina. Deixa que, ao ver os raios do sol 
refletindo tua santidade, sinta minha pequenez diante da 
esplendorosa luz provinda do Pai, coragem para te pedir 
que interceda junto a Jesus por mim. Estou te pedindo a 
graça de ser reconhecido como pequenina parte da criação 
e, por insistência do meu espírito pecador, ajuda para 
conseguir ser feliz, apesar de toda a adversidade que a vida 
me fornece. Minha Mãe por devoção, minha Mãe por 
carisma cristão, minha Mãe pela caridade de Jesus, ajuda-
me com teu poder bem-aventurado, que o Pai te forneceu, 
a encontrar este tesouro perdido, esta moeda perdida de 
minha espiritualidade, e reconhecer-te-ei como parceira 
de minha salvação.
Amém. 

Raymundo Lopes

Doce e Serena Senhora, 
luz do meu caminho
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