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Apoie seus medos na Palavra de Deus
Siga também pelo caminho da imaginação ativa.
 
Numa hora calma do dia, sente-se num canto sossegado e entregue-se aos seus 
sonhos, sem medo.
Siga as pegadas da sua saudade e da impressão mental e do seu maior desejo íntimo.
Dessa imagem que em pouco tempo estará diante de você, surgirá seu futuro.
Ter uma imagem clara, sem medo do espírito, é o primeiro passo na direção do 
objetivo.
O que imaginar regularmente diante da visão interior, dentro em pouco você viverá na 
realidade. Forneça o sentimento de que seu subconsciente orienta toda a infinita 
inteligência que você possui para a realização do seu desejo sem medo.
 
O medo é a evidência de que não temos fé em Deus.
O medo atrofia o consciente, ele é a fonte do inconsciente.
Por isso ninguém pode alcançar a plena consciência sem superar o medo.
O medo é a reação a uma imagem mental errada.
O medo é o contrário, oposto de Deus.
O medo é o resultado da ignorância.
O medo é a confiança em algo errado.
O medo é a confiança numa sombra no seu íntimo.
O medo é a aliança com o mal, em vez de ser com Deus.
O medo é o seu pensamento mais profundo, pois não existe um princípio do medo.
 
Por trás de cada paralisia esconde-se o medo.
 

Raymundo Lopes
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Comentário do Evangelho 

Descer da Figueira (Lc 19,1-10)

aquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, Nque era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia 
por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que 

devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: “Zaqueu, desce depressa! Hoje eu devo ficar na 
tua casa”. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: “Ele foi 
hospedar-se na casa de um pecador! ” Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: “Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos 
pobres e, se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais”. Jesus lhe disse: “Hoje, a salvação entrou nesta casa, porque 
também este homem é um filho de  Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido”.

esus estava andando quando passou perto de uma árvore na qual estava Zaqueu, que era muito baixinho, e que ali subira Jpara ver Jesus. Foi o meio mais fácil, subir numa figueira. Jesus questionou Zaqueu porque havia subido e deu uma 
ordem para descer. Zaqueu questionou o porque e Jesus responde que “hoje” quer ir à casa dele.Naquele momento, 

Jesus nos dá uma lição de espiritualidade.Temos uma idéia de que, para conhecer Deus, devemos subir: fazer-se um teólogo 
importante, ser importante na Igreja,...
Mas Jesus nos dá uma lição, ordena que desçamos, desçamos de nosso pedestal, de nossa sabedoria. Devemos descer 
daquilo que consideramos ter poder, mas que, para Jesus, não tem poder algum. Jesus quer dizer que, se descermos dessas 
coisas, Ele vai nos visitar, quer dizer, a salvação entrará em nossa casa. Mas, se permanecer nesta árvore, neste pedestal, a 
visita não ocorrerá.É uma lição que Jesus nos deixou há 2000 anos: Parem de subir nas figueiras, parem de achar que são 
alguma coisa, parem de ter razões próprias. A única razão vem de Deus. Deus nos fez pequenos.
Sabedoria
Hoje em dia, neste mundo materialista e globalizado, para dominarmos os outros, precisamos subir. Subimos em nosso 
orgulho, subimos na primeira mentira que nos contam, subimos em nossa falsa sabedoria que nada vale – ninguém sabe 
nada, quem sabe é Deus.
Esta lição é atual e sempre será. Deus quer que sejamos do tamanho que nos criou. É uma lição de sabedoria e de amor de 
Deus por nós: não adianta acumular poder e falsas sabedorias que não levam a nada.
Religiosidade
Muitas vezes, é muito fácil identificar pessoas que querem dominar outras através daquilo que acha que sabe, mas não sabe 
nada. Com relação à religiosidade, na Bíblia, temos vários exemplos, como o da viúva que deu tudo o que tinha. Como aqui 
na Basílica de Lourdes, vimos e devemos colocar, diante de Deus, as “ave-marias” que se sabe rezar.
Não existe teologia diante de Deus. A teologia que existe é a de Deus para nós. Deus quer navegar no coração do homem. 
Deus quer conhecer nossas fraquezas, que é o momento em que somos fortes.
Na doença pode acontecer uma coisa bonita, Jesus chega àquele que está no fundo do poço e pede para descer da sua doença 
para que Ele o possa visitar. Se a pessoa permanece na altura dos enganos de suas próprias crenças, somente irá ver Jesus 
passar e não terá Sua visita.
Visita da Mãe de Deus
Quando se vai receber, nesta Basílica de Lourdes, a entrada de Nossa Senhora, é pedido para não bater palmas, porque Maria 
Santíssima desce do Céu. Ela faz como Zaqueu, desce, e, para nos visitar. Esse momento que Nossa Senhora desce é o 
momento para descermos de nossas figueiras, ficarmos no nível de Nossa Senhora porque é o momento em que Ela quer 
ficar em nosso nível, e isso é muito importante.
Nossa Senhora não só nos visita toda terça-feira, visita toda segunda-feira, e quartas e quintas, todos os dias. Ela desce 
daquela figueira celestial que Ela tem e entra em nossas casas, porque é isso que Ela quer.
Explicação dos Evangelhos 
Esses momentos de explicação dos Evangelhos, durante a oração do terço, poderia ser usado para falar muitas outras coisas, 
mas Nossa Senhora me ensinou e instruiu a estudar o Evangelho, a ler o Evangelho. Orientava ler, repetidamente ler até 
entender. Nossa Senhora fez com que eu descesse de minha figueira. Pedia para que eu entendesse a magnitude de Deus e 
que eu entendesse a força do Diabo, que é o pai da mentira, aquele que cria mentiras em nossos corações.
Desço de minha figueira para falar de Deus e da Mãe de Deus, na simplicidade que Ela deseja.
Alerta
Desçam de suas figueiras, senão verão Deus passar por baixo e ficarão em cima, no máximo, com figos para colher, se 
houver.
 

(Trechos extraídos do Comentário de Evangelho, por Raymundo Lopes, realizado na Basílica de Lourdes, em  novembro de 2009)
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O silêncio é de chumbo

 
 

niciar uma conversa com a Igreja, seja ela qual for, é realmente a parte mais difícil de travar Irelações com outras pessoas, mas chega um momento em que é preciso dizer alguma coisa. 
Há comunidades que solucionam esse problema melhor do que nós.
No Vaticano a conversa entre padres, depois das apresentações, começa sempre com a  pergunta:
O que deseja? 
Isso me parece extremamente sensato. Aí está a coisa que é sempre elemento comum entre duas 
pessoas, quaisquer que sejam.
A que ponto chegou na sua peregrinação pelo sacerdócio? 
Na nossa sociedade ainda não encontramos método melhor do que começar por uma espécie de 
diagnóstico cristão.
Como vai? 
As convenções nos proíbem de responder com pormenores, que nos sentimos ligeiramente menos 
bem dispostos do que na semana anterior. 
Meia hora depois, estão ainda parados no mesmo lugar falando sobre a cidade.
Mas provaram que sabem comportar-se como cristãos.
 

Raymundo Lopes
 



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 22 de novembro de 2016. 
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No dia 21/11/2016, Hélio Reis
recebeu a 19ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Meus filhos amados! 
Jesus está vivo e operante no Pão e no Vinho, 
transubstanciados pelas celebrações eucarísticas em todas 
as Missas da Terra.
Se vocês tiverem a fé necessária e desejarem agir com todo o 
poder conferido por Jesus, não faltarão argumentos 
teológicos para afirmar Sua presença real na Eucaristia.
Ajam, e Ele se encarregará de provar esta verdade com 
milagres e prodígios.
Meus filhos, Eu afirmo que, agindo com fé e coragem em 
proclamar ao mundo que Jesus é uma realidade no meio de 
vocês nas celebrações da Eucaristia, elas se tornarão fonte 
inesgotável de sinais de Sua presença curadora do corpo e da 
alma, em todo o mundo. 
Não tenham medo e verão renascer, em grande profusão 
uma Igreja como era no princípio, repleta de graças pela 
ação vivificadora do Espírito Santo. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

Comentário:
Nossa Senhora tem-nos afirmado continuamente a 
realidade de Jesus no meio de nós, transubstanciado na 
Eucaristia. É o máximo milagre da Terra e, na maioria das 
vezes, não nos damos conta disso. Até da própria Igreja nos 
chegam exemplos de incredulidade sacerdotal a respeito da 
presença real de Jesus nas espécies eucarísticas. Se Jesus 
quis nos dar Sua presença contínua até o final dos tempos, 
concluímos que essa incredulidade deve ofendê-lo 
profundamente. Nossa Senhora afirma também que, se 
tivermos fé e agirmos com mais coragem, presenciaremos 
milagres e prodígios nas celebrações eucarísticas, porque o 
mesmo Jesus que os operava há 2000 anos, quer repeti-los. 
Basta invocá-lo com amor e confiança.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.162)

Jesus está vivo e operante no pão e no vinho
Terça-feira, 16 de maio de 1995

Faze-os Santos

eus Pai, me prostro a Teus pés e, com minha alma Dinteiramente 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.


