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eshua havia terminado uma de suas pregações públicas, quando percebeu que a multidão se Ymovimentava em alvoroço. Alguém mais exaltado prorrompia em gritos, enquanto uma 
mulher, ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, aproximava-se d'Ele com uma 

súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo 
geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições.
Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, Yeshua exclamou com serenidade e 
desassombro, causando estupefação aos que ouviam:

 
“Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra!”

 
Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais 
exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, 
Yeshua pôs-se a escrever no solo despreocupadamente.
Aos poucos, o local ficou quase deserto. Apenas Yeshua e alguns discípulos lá se conservavam, tendo 
ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos.
Em dado instante, Yeshua ergueu a fronte e perguntou:
 

“Mulher, onde estão os teus juízes?”
 
Observando que a pecadora lhe respondia apenas com o olhar reconhecido, onde as lágrimas 
jorravam num misto de agradecimento e alegria, Yeshua continuou:
 

“Ninguém te condenou?
Também eu não te condeno. Vai e não peques mais.”

 
Raymundo Lopes

Vai e não peques mais
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apai simplesmente não sabia como demonstrar Pamor. Era mamãe quem mantinha a família 
unida. Ela saía para a igreja todos os dias, 

quando chegava em casa ele tinha uma lista de coisas 
cometidas por mim, e ela ralhava comigo.
Certa vez roubei um doce de Sá Donana, ele me fez 
devolvê-lo e dizer que eu tinha roubado e que a ajudaria 
a desempacotar as verduras, quando Doca chegasse da 
horta.
Uma vez quebrei o braço no balanço do recreio, e foi 
papai que me carregou no colo durante todo o caminho 
para o hospital. Papai me levou até a porta da sala de 
emergências, e quando lhe pediram que se retirasse 
porque aquele espaço estava reservado aos médicos, 
ele berrou: "E que é que você acha que estou fazendo?"
Nas festas na igreja do Padre Agostinho, papai sempre 
parecia meio deslocado. Ocupava-se soprando balões e 
pondo as mesas e fazendo recados.
Era mamãe quem fazia o bolo.
Quando floreio meus velhos retratos, as pessoas me 
perguntam:

"Como era seu pai?"

Quem sabe? Andava sempre de um lado para outro com 
suas coisas. Devo ter fotos sem conta de mamãe e eu 
sorrindo juntos.
Lembro-me quando mamãe disse a ele para me ensinar 
a andar de bicicleta. Eu pedi para não me largar, mas ele 
respondeu que era preciso, senão eu nunca aprenderia. 
Caí e mamãe veio correndo me levantar, mas ele 
mandou-a embora.
Fiquei tão zangado que montei de novo na bicicleta e 
saí andando sozinho. Ele nem ligou, apenas sorriu.
Quando fui aceito na escola do Caraça, papai me 
escrevia bilhetes dizendo como me comportar.
Ele também enviava bilhetinho contando como o 
jardim estava bonito, agora que eu não o estava 
estragando com minhas brincadeiras e correrias.
Todas as vezes que eu ia para casa ele parecia querer 
falar-me, mas dizia sempre: "Vou chamar a Irene".
Quando fui para a Europa, foi mamãe quem chorou. Ele 
apenas lembrava de mim, isto mamãe me disse.
Ele sempre me dizia: "Onde vai? A que horas volta para 
casa?"
Será possível que ele o tenha demonstrado e eu não 
tenha me apercebido disso?

Raymundo Lopes

Papai
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aquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, Nsentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-

se e disse: “Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar!” O 

senhor, porém, lhe respondeu: “Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém uma só coisa é 

necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada”.

esus foi à casa de amigos onde haviam duas irmãs, uma se Jchamava Marta e a outra Maria. Marta cuidava da casa, da 
cozinha e de toda a arrumação, enquanto Maria sentava-se aos 
pés de Jesus e ficava ouvindo-O falar. Marta veio a Jesus e 
disse-lhe: “Senhor, não te importas que minha irmã me deixe 
só a servir? Diz-lhe que me ajude! O Senhor respondeu-lhe: 
“Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com 
muitas coisas; Maria escolheu a melhor parte.”  Que melhor 
parte é essa? Jesus passava mensagens, passava ensinamentos 
que não eram somente para aquela época. Dois mil anos se 
passaram e as palavras de Jesus ecoam, até os dias de hoje.  O 
que Jesus quis dizer com a expressão: “Maria escolheu a 
melhor parte”? Se observarmos, pela lógica humana, veremos 
que Maria não escolheu a melhor parte, mas, pela lógica 
divina, sim. Vamos procurar entender! Pela lógica humana, 
costumamos dizer: “Eu não fui à Igreja porque minha cunhada 
chegou”, “Eu não fui à Igreja porque fulano começou a 
conversar...”, “Eu não participei da novena por causa disso, 
por causa daquilo” e assim por diante. É muita desculpa. 
Entendemos que um convite de Deus deve ter prioridade 
diante de qualquer circunstância. Para deixarmos de fazer a 
Vontade de Deus, nossos argumentos são intermináveis. 
Como: “Mas, eu tenho razão, porque o meu pai estava 
morrendo e eu não podia deixá-lo lá morrendo, morrendo 
sozinho!” Jesus é imperativo, quando Ele nos convida, temos 
de atendê-Lo, porque Ele é o dono do futuro, é o dono dos 
nossos corações, Ele sabe o que está passando em nossos 
corações, sabe se é mentira ou não, sabe se é desculpa ou não. 
Ele sabe tudo. Portanto, considerando a nossa lógica humana, 
nós somos sempre “Marta”, a vida inteira somos “Marta”. Se 
estivermos dando desculpas, se estivermos falando mentiras, é 
porque não queremos ser “Maria”. Certa vez ouvi a expressão 
“mentira eclesiástica”. Isto não existe, mentira é mentira. 
Aquilo que é eclesiástico tem a obrigação de ser verdadeiro. A 
mentira, por menor que seja,  deixa em nós mesmos uma 
marca. As pessoas que fazem aquela opção de vida, sendo 
“Marta”, não estão escolhendo o lado de Deus. No entanto, 
aquelas que dizem: Eu vou atender a Vontade de Deus, porque 
Deus sabe do meu futuro!” Aí as coisas poderão ir se 
modificando e a pessoa fica até mesmo sem saber o porquê. 
Madre Teresa de Calcutá deixou a vida de clausura, a vida de 
tranquilidade e foi cuidar dos doentes. Certa vez, chegou um 
grande dignitário do governo, a viu cuidando de um leproso, e 
disse-lhe, numa demonstração de aversão: “Eu não faço isso 
por dinheiro nenhum”. E Madre Teresa respondeu-lhe: “Eu 
também não!”. Quer dizer, Madre Tereza de Calcutá foi uma 
Maria a vida inteira. Aquela Maria que escolheu a melhor 
parte.  Ao contarmos a história de Nossa Senhora, 
perguntamos: O que Nossa Senhora desfrutou desta vida? 
Naquela época, ser mãe solteira era motivo para a mulher ser 
pedrejada. Casou-se com um idoso, foi mãe de um único filho, 
que nasceu numa gruta e ainda precisou fugir com Ele, 
montada num burrinho, para o Egito, para que Ele não fosse 
morto. Depois de tudo isto, ainda teve que assistir toda a 
perseguição ao Seu Filho, Seu sofrimento ao carregar a cruz e 
Sua morte nesta mesma cruz. Por tudo que Maria Santíssima 
passou neste mundo, sabemos que Ela jamais agiu ou viveu 

como uma “Marta”. Maria, em todos os momentos de sua vida 
terrena, escolheu a melhor parte, fez como aquela Maria que 
escolheu ouvir Deus e fazer a Sua Vontade. Ela sempre 
escolheu a melhor parte. Nós não escolheríamos nunca a vida 
que Ela escolheu. Mas, foi por causa de Sua escolha que Ela 
está lá na Bem-Aventurança, que Ela é uma Bem-Aventurada. 
Hoje Maria Santíssima é a grande mãe de todos nós. Mãe por 
adoção. Nossa Senhora sabia até o que Jesus estava pensando. 
Vimos que nas Bodas de Caná, quando Jesus lhe disse: 
“Mulher, ainda não chegou a minha hora!”, Nossa Senhora 
não lhe respondeu e foi dizer aos outros: “Fazei tudo o que Ele 
vos disser!” E Jesus fez um dos grandes milagres de Sua vida, 
que foi a transformação da água em vinho, no momento em 
que Ele se apresentava como o Messias, que iniciava a Sua 
vida pública para cumprir a Sua missão de Filho obediente. Se 
prestarmos atenção à nossa maneira de ver as coisas – pela 
nossa lógica humana –, veremos que todos somos como 
Marta. Precisamos parar de dar desculpas nos momentos em 
que existe um convite de Deus, porque nós não sabemos o que 
Deus está preparando para nós depois. Estamos cheios de 
águas, nessa sociedade, precisando transformarem-se em 
vinho. O que Jesus está prometendo às “Marias” é exatamente 
esta transformação da água em vinho, ou seja, escolher a 
melhor parte e, um dia, estar com Ele na Sua glória. A nossa 
escolha pessoal tem, sempre, que tender para a melhor parte. 
Esta vontade de cada um de nós, de vir aqui, nesta Basílica, 
rezar sem preconceito nenhum, sem pedir nada a Nossa 
Senhora, apenas com a intenção de louvá-La, é exatamente 
uma atitude de “Maria”. Nos momentos em que entendemos 
que estamos dando uma desculpa qualquer, torna-se 
necessário colocar a mão na consciência. Deus é o dono do 
nosso futuro. Deus sabe o que está fazendo. Deus, às vezes, 
nos tira alguma coisa, agora, para nos dar depois. Deus nos tira 
agora para avivar a nossa fé, para fazer com que a gente 
realmente proceda de um modo mais correto, mais humano e 
sem enganar ninguém. É isso que Deus quer. Deus não quer 
enganar ninguém. Certa vez, Jesus estava indo para Jerusalém 
e pretendia passar pela Samaria. Ele sabia que aquela aldeia 
dos samaritanos não o receberia bem. Por este motivo, os 
Apóstolos o aconselharam a não passar por lá. Jesus disse-
lhes: Não? Mas Eu tenho que ir, tenho que ir mesmo onde as 
pessoas não estão esperando. Eu tenho que estar nesses 
momentos perigosos da vida, tenho que estar lá. E Jesus 
pregou até na aldeia dos samaritanos, onde foi mal recebido, 
como já sabia que o seria. Jesus estava nos dando um exemplo 
de como ser “Maria”, estava vendo aquilo a que Nossa 
Senhora realmente prestou atenção. Estava vendo aquilo que 
aquela Maria, amiga dele, irmã de Marta, pensava. Temos que 
ter sempre em mente aquilo que Jesus disse a Marta: Marta, 
Marta, você está pensando em muitas coisas, usando apenas a 
lógica humana. E não é isto que Deus quer que a gente sonhe e 
faça. Deus quer que vejamos as prerrogativas da vida divina. 
Isto é muito bom. Não sejamos como Marta, sejamos sempre 
como Maria, porque Nossa Senhora intercederá por nós e 
Deus nos recompensará por isto.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, realizada na Basílica de Lourdes em 04-10-2011)

Escolher a melhor parte (Lc 10,38-42)



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 04 de outubro de 2016. 
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No dia 03/10/2016, Antônio Carlos
recebeu a 13ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Caríssimos!
A excelência do que determina Deus em Seus mandamentos 
se resume naquilo que Jesus enfatizou: “Amai-O sobre 
qualquer circunstância e aos irmãos como a si mesmo.”
Meus queridos, amar a Deus é colocar-se inteiramente a Seu 
serviço, para que a Sua vontade seja respeitada e 
compreendida em sua essência. Este amor implica numa fé 
incondicional: esperar do Pai Sua misericórdia e repassar 
aos irmãos a vivência desse amor, sendo úteis uns aos 
outros. Se vocês não conseguirem o domínio deste conceito 
fundamental, agora, em suas vidas, difícil será aplicá-lo 
quando, no futuro, o espírito já estiver com suas asas 
voltadas ao vôo derradeiro à eternidade.
A juventude deste século se submete facilmente a ídolos 
criados pela mídia maligna, para afastá-los do Criador, e se 
não houver, com urgência, uma conscientização deste 
afastamento, no futuro vocês sentirão, tardiamente, as 
conseqüências desta submissão destruidora.
Jesus veio ao mundo através de mim, porque deixei 
esvaziar, até a última gota, a minha vontade, ficando no 
fundo do meu Coração apenas meu amor, para que a Sua 
vontade e o Seu amor transbordassem meu espírito 
plenamente. Escutem-me, porque ainda há tempo para 
substituir as sementes e controlar o plantio, para que a 
colheita seja do agrado do Pai Celeste.
Meu intuito, com estas palavras, é mostrá-los que a vida 
somente é vida se voltada inteiramente para Deus. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.107)

Amar a Deus sobre todas as coisas
Terça-feira, 14 de junho de 1994

Promoção Especial 
De R$ 400,00 - Por R$ 350,00

Departamento de vendas:
Telefone: (31) 3225-4067
www.shopmci.com.br
Parcelamos em até 12x no cartão de crédito conforme o 
Pagseguro.

Réplica Perfeita de 
Nossa Senhora Aparecida

Com ajuda dos Missionários Redentoristas, diretores do 
Santuário de Aparecida, teve acesso à verdadeira 
imagem; e depois de retratá-la e medir todos seus 
pormenores, pôde então reproduzir uma cópia em seus 
mínimos detalhes! Restava  então reproduzi-la em 
escala sem perder detalhes importantes, como por 
exemplo seu rosto e o leve sorriso, seu olhar compassivo 
e a boca ligeiramente entreaberta, expressando sua 
misericórdia de mãe que inspira confiança. Mas isto 
também foi conseguido. Nem o detalhe do pedestal ficou 
esquecido, pois os que compõem as réplicas são 
exatamente iguais ao da verdadeira imagem, com uma 
diferença apenas: o pedestal original é de prata, 
enquanto a da réplica é de resina prateada. A capa que 
compõe a réplica foi confeccionada com todo o carinho, 
para também valorizar o que reveste; é bordada e 
acabada com requinte; a coroa e as presilhas do manto 
seguiram o mesmo critério.

Nada foi esquecido. Finalmente , a "Réplica Perfeita" 
de Nossa Senhora Aparecida à disposição de seus 
devotos.   


