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Madalena
adalena ouvira as pregações de Yeshua não longe da vila principesca, onde vivia entregue a Mprazeres em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Mestre. 

Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios divinos? 

Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis 
alegrias. 
No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento.
Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça; sua beleza lhe escravizara aos 
caprichos de mulher os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. 
Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria 
publicamente os pés de Yeshua com bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila 
conduzia a pecadora a Cafarnaum.
Dispusera-se a procurar Yeshua por muitas hesitações. Como a receberia o Senhor, na residência de 
Pedro?
Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventura. Para todos era a 
mulher perdida que teria encontrado a lapidação na praça pública.
Sua consciência, porém, lhe pedia que não fosse. Yeshua tratava a multidão com especial carinho. Jamais 
lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o 
cercavam.
Além disso, sentia-se seduzida pela Sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de 
Suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Yeshua amava, sentir Seus sentimentos 
sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes 
suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor? 
Envolvida por esses pensamentos profundos, Madalena penetrou o umbral da humilde residência de 
Pedro, onde Yeshua parecia esperá-la com tal bondade que a recebeu num grande sorriso. 
A recém-chegada sentou-se e com indefinível emoção pôs-se a esfregar-lhe os pés.

 
Raymundo Lopes
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Papai
Meu coração de mãe chora por vocês

Padroeira do Brasil

Tenha em casa uma cópia da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, 
igual a que o Papa João Paulo II, recebeu em mãos de Raymundo Lopes

Réplica Perfeita de Nossa Senhora Aparecida

Departamento de vendas:

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

Meus filhos! 

Vocês presenciaram, na televisão, um ataque frontal ao símbolo escolhido por Deus 
para representar a minha imagem na Igreja Católica, em terras brasileiras.
Eu lhes pergunto: qual a resposta que vocês podem dar para este procedimento? 

Examinem suas consciências, lá encontrarão, envolta num emaranhado de culpas e 
omissões na colocação da palavra de Jesus, na prática do amor e da caridade entre 
vocês, a resposta à  minha pergunta.
A enorme evasão das fileiras católicas é certamente a consequência do desamor, do 
desconhecimento e do desinteresse de vocês no trato com o que Jesus lhes confiou: a 
sua Igreja.
Jesus derrama sobre a terra, com abundância, as Suas graças, indistintamente 
entre pobres e ricos, entre católicos e não católicos. Mas, infelizmente, são 
poucos os que retornam para, num profundo agradecimento, iniciando de novo 
o caminho, passar aos outros os frutos desse toque misericordioso de Deus. É 
necessário que o mundo saiba, através de vocês, católicos, que Jesus é uma 
presença real na Igreja. Os irmãos afastados estão tendo uma visão distorcida 
do Evangelho, e a dor está sendo a resposta a esse desinteresse em defender 
esta verdade.
Fico triste por vocês não poderem responder, com o poder da fé, a esses 
irmãos. Será que terei de lhes fornecer um argumento maior para as 
minhas constantes visitas à  terra?
Tenho insistido para o fato de que, se não for feito agora um exame de 
consciência e uma minuciosa reflexão que os leve a um 
aprofundamento da fé, estarão logo envolvidos em conflitos 
religiosos, com desastrosas consequências para a Igreja, pois o 
despreparo de vocês para enfrentar seitas e deformações da fé está 

se tornando cada vez mais acentuado.
Meu coração de Mãe chora por vocês.

Obrigda por terem atendido ao Meu chamado.

Comentário:Nesta mensagem, se faz alusão ao infeliz episódio do chute à  imagem de Nossa Senhora Aparecida, na televisão, pelo pastor Von 
Helder, da Igreja Universal do Reino de Deus. Ao mesmo tempo, ela nos culpa por esse estado de coisas, devido à  nossa falta de fé. Estamos 
despreparados para enfrentar seitas e deformações da fé. Mas prestem atenção que Maria não abandona o assunto do Evangelho do domingo 
passado, abordando-o com maestria e colocando-o dentro do contexto. Ela chora por nós. Será preciso dizer mais?!



Comentário do Evangelho
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Lavar a Alma (Lucas 11,37-41)

aquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. NO fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao 
fariseu: “Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. 

Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará 
puro para vós”. 

esus foi convidado para um jantar, por um fariseu. JFariseus, naquela época, eram cumpridores da lei, 
cumpriam-na ao pé da letra. Eles tinham uma 

preocupação muito grande com os mandamentos da lei, 
que obrigavam, dentre outras coisas, que as pessoas 
lavassem as mãos antes de uma refeição, como no jantar 
em que Jesus participava.
 Jesus, propositadamente, sentou-se à mesa sem lavar as 
mãos, porque queria chamar a atenção das pessoas para 
determinado ensinamento. O fariseu ficou horrorizado 
com seu procedimento, questionando como é que Jesus, 
que se diz um profeta e entendedor de todas as coisas de 
Deus, senta-se à mesa de jantar sem antes lavar as mãos. 
É claro que Jesus desejaria lavar as mãos, porém, agiu 
daquela forma para provocar o fariseu. Jesus não gostava 
dessas coisas criadas, articuladas, que escravizavam, 
porque, internamente, a pessoa, muitas vezes, faz o ato 
sem a perfeição de intenção e sentimentos, simplesmente 
para cumprir a lei. Jesus sabia disso e enfrenta o fariseu 
ao afirmar ser insensatez lavar por fora e deixar sujo por 
dentro.
Todos nós somos fariseus, temos uma preocupação 
enorme em lavar as coisas por fora, e, às vezes, o nosso 
coração está emperrado, está sujo de coisas com as quais 
tropeçamos em nosso dia-a-dia. Isto faz doer o Coração 
de Jesus.
Certa vez, começaram a me atacar para que eu me 
manifestasse quanto à maneira de se receber a Eucaristia: 
somente na boca ou poderia ser recebida também na mão. 
Aqueles fariseus começaram a me falar assim: “Mas você 
não se define?”. Eu acabei perguntando a Nossa Senhora, 
e ela me disse: “Quantas mãos limpas e bocas sujas, 
quantas mãos sujas e bocas limpas”, e chamou-os de 
hipócritas. Ela estava se reportando a esse momento no 
qual Jesus se sentou à mesa de um fariseu e mostrou a ele 
que, muitas vezes, nós deixamos a nossa casa limpinha 
para mostrar às pessoas, mas o nosso coração está 
falando outra coisa.
Jesus quer e exige que a primeira coisa seja aquele 
movimento do nosso coração. Muitas vezes nós não 
temos uma casa boa. Muitas vezes nós não temos um jeito 
de fazer as coisas. E, muitas vezes, nós temos tanta coisa 
e não fazemos. Nossa consciência grita para que 
possamos entender ou fazer algo, entretanto, damos 
desculpas e justificamos: “Ah, hoje, eu não posso, porque 
tenho um compromisso…”. Quer dizer, está lavando o 

copo e o prato pelo lado de fora. Se diz católico 
apostólico romano, frequenta momentos de oração, faz o 
que a Igreja quer, mas, naquele momento em que Deus 
exige uma argumentação lógica no espírito, a pessoa 
arruma uma desculpa. Todo mundo cai. Quem é que não 
cai nesta lógica que nós estamos enfrentando no mundo 
inteiro? Muitas vezes uma pessoa torna-se famosa por 
algo que fez, mas nem sempre é reconhecida por aquilo 
que – acertadamente – não fez. Então, a nossa lógica não 
tem aqueles copos e pratos muito limpos por dentro. E 
Jesus quer se sentar à mesa.
Há uma música que diz: “faremos refeição nós dois”. Nós 
devemos fazer refeição com Jesus, e a primeira coisa que 
Ele vai examinar é se os copos e os pratos estão sendo 
lavados por dentro. Jesus lê os nossos corações e permite 
e propõe uma faxina do espírito. O que vale é aquilo que 
Jesus está comandando. Nossa Senhora, a Imaculada, 
assim se manteve pela aceitação dos sofrimentos, por 
aceitar os comandos de Deus.
Me perguntaram, certa vez, qual é a função do meu 
pescoço. O meu pescoço serve para segurar a minha 
cabeça e abaixá-la quando for necessário. Nós temos que 
nos acostumar a lavar os nossos copos, os nossos 
serviços, primeiramente por dentro, começando a 
acreditar que Deus está morando no interior de cada um 
de nós, naquele vizinho, vizinha, naquela pessoa que está 
sentada ao nosso lado na igreja…
É uma limpeza de espírito que Deus nos impõe. Primeiro, 
lavar as coisas por dentro; depois, por fora. Porque a 
lavagem externa não leva ninguém ao Céu. O Céu é a 
aceitação da vontade de Deus, é a união com Deus, é o 
cumprimento exato do que Ele quer para cada um de nós. 
E o que Deus está querendo? Ele está querendo que nós 
sejamos felizes. Ele está nos dando uma lógica de 
espírito. Deus quer que sejamos sinceros, não preguemos 
mentira, não sejamos “políticos”. Não façamos deste 
mundo uma lógica que não podemos sustentar, com a 
qual não podemos fazer refeição. Vamos nos alimentar, 
vamos lavar a lógica do espírito, para que a lógica 
terrena, a lógica do dia-a-dia, seja sempre para nós um 
caminho seguro.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes, realizada na 
Basílica de Lourdes em 11-10-2011)



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 11 de outubro de 2016. 
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No dia 10/10/2016, Maria Heloisa
recebeu a 14ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Amados filhos! 
Inicia-se o ano da terra de 1996. Vejo a humanidade 
totalmente absorta num consumismo materialista, que 
preocupa o Céu. Famílias criadas sob o poder do dinheiro, 
totalmente despreparadas para enfrentarem o desafio do 
novo milênio que se aproxima, são o celeiro de jovens que 
estarão no comando amanhã. Destrói-se a idéia de Deus no 
coração desses jovens, para que, desta ruína, seja levantado 
o caos.
No ano da terra de 1917, deixei ao mundo um alerta sobre 
estes tempos, e pouco foi feito para que minhas palavras 
fossem levadas a sério.
Torna-se necessário colocar em prática a construção de 
Deus na vida dessa juventude, antes que seja tarde demais.
Vocês estão se deixando levar por conceitos errôneos, que 
visam unicamente distanciá-los da realidade, criando em 
torno de alguns privilegiados pelo poder terreno, uma paz 
sem consistência e conteúdo.
É chegado o momento do ajuste de contas, e a justiça de 
Deus se fará presente, para que a terra seja purificada.
Meus filhos, meus apelos à conversão são uma constante em 
minhas mensagens em todo o mundo, porque desejo vê-los 
purificados pelo arrependimento e pelo amor, e não pelo 
castigo que ronda esta geração.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.199)

Comentário: Nesta primeira mensagem de 1996, Nossa Senhora deixa o tema do 
Evangelho do domingo anterior, para falar-nos na preocupação do Céu quanto à 
maneira como estamos levando nossas vidas e a de nossos filhos. Lembra que, em 
1917, já havia alertado o mundo sobre este final de milênio, e pouco se fez para 
evitar a Justiça de Deus. Maria torna-se repetitiva, porque o castigo ronda nossa 
geração, e nós continuamos indiferentes. Passem uma vista de olhos pelas notícias 
do mundo e verão que Nossa Senhora está coberta de razão.

Torna-se necessário colocar em prática
 a construção de Deus na vida dos jovens

Terça-feira, 02 de janeiro de 1996

o dia 13 de outubro de 1992, nesta NBasílica, durante a celebração de Missa 
em homenagem a Nossa Senhora de 

Fátima, 3 Anjos mostraram ao Raymundo a cena 
retratada na Medalha Missionária – o 1º de 3 
Selos que lhe seriam abertos e que compõem toda 
a Obra da Bela e Serena Senhora neste último 
século, dizendo-lhe:
“Nós somos os mensageiros da paz! Jesus quer 
purificar a Igreja e intensificar na América 
Latina, especialmente em seu país, a devoção ao 
Imaculado Coração de Maria. Preste atenção no 
que vê!” (…) “Não ofendam mais a Jesus, para 
que a Igreja neste continente seja marcada com o 
sinal da paz, sem conflitos nem apostasias. 
Rezem e se refugiem na Sagrada Escritura, para 
que tudo isto se cumpra sem sofrimento. Os 
corações de Jesus e Maria permitiram que 
conhecessem regras eficazes e necessárias a uma
Igreja forte e sem manchas. Trabalhem para que 
isto não se perca.”
Depois ficou apenas o Anjo da Paz, que disse:
“O que verá será o Símbolo que os levará à 
vitória. Quem o tiver consigo, com fé e 
confiança, será como a porta marcada com o 
sangue do cordeiro.”
Nesta cena, duas frases luminosas surgiram:

OS SERVOS DE MARIA TERÃO SEGURANÇA
POR FIM O MEU CORAÇÃO IMACULADO 

TRIUNFARÁ!

24 anos da 
Medalha Missionária

<asd>



Apesar de ser uma narração dos apócrifos, a Dormição de Maria 
Santíssima é quase um dogma de fé, pois nos ensina a Igreja que a Doce e 
Serena Senhora subiu aos céus de corpo e alma.

Se acreditamos ser Ela a Theotókos – Mãe de Deus – não poderia ser de outra 
forma, pois certamente o Criador desejou ter a seu lado aquela que foi seu maior 
projeto, sua obra-prima.
Infelizmente, a cerimônia da Dormição de Maria não é popular em nosso país, 
subtraindo aos brasileiros uma oportunidade única de sentir como é bela a 
descrição de São João sobre os últimos momentos da Bem-Aventurada na terra.
Essa cerimônia nos é apresentada como um drama, onde quase todos os apóstolos 
e discípulos de Jesus estão presentes, testemunhando como chegaram ali, naquela 
hora.
A vinda de Jesus para buscar sua Mãe é de um lirismo shakespeariano, o qual, 
somado à narrativa de João, emoldura todo o relato que só é possível entender 
pelos olhos da fé.
A  Assunção de Maria, tão cantada em prosa e verso, tema dos maiores pintores e 
escultores destes dois milênios de cristianismo, infelizmente ficou esquecida de 
nós brasileiros. 
Buscamos ressuscitar essa epopeia cristã, fazendo de nós, ao participarmos dela, 
personagens atuais desse drama entre Deus e o diabo, entre a fé e a razão.

Na Europa presenciei essa cerimônia, em 1982, que me deixou fascinado, porque naquela noite de 14 de agosto, na 
pequenina cidade italiana de Arezzo, Toscana, vi pelos olhos da fé a Doce e Serena Senhora tomada de um profundo 
sono na Terra, para um eterno despertar no Céu.
Me vi um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. Me senti personagem da maior demonstração de amor de um Deus 
para com nossa humanidade, onde, por misericórdia, escolheu uma de suas filhas para distingui-la com a coroa da 
pureza, sem pecado original.
Viver a Dormição de Maria é adormecer com Ela, para acordar com o divino; é deixar nossa dura realidade para passear 
com a Bem-Aventurada pelas pastagens verdejantes do Paraíso.
João Paulo II participou, durante todo o seu pontificado, da Cerimônia da Dormição juntamente com o patriarca 
ortodoxo copta Shenuda III.

Raymundo Lopes

 

Venha você também participar dessa linda cerimônia conosco!
 
Local: Capela Magnificat
Endereço: Alameda da Mantiqueira, 1051 - Vila Del Rey - Nova Lima
Dia: 12 de outubro de 2016 (quarta-feira)
Horário: Das 17 às 19 horas
Tel: (31)3581-1052 / (31) 98663-0903 


